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практика на Съда и на Първоинстанционния съд, Сборник съдебна 

практика – публична служба и в Официален вестник на Европейския 

съюз. 



5 

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ 
(2007-2012) 

Настоящото издание се осъществява с подкрепата на 
Оперативна програма „Административен капацитет”, 
съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд по 
проект на Националния институт на правосъдието 
„Комплексна и устойчива програма за обучение на 
магистратите, в контекста на пълноправно членство в 
Европейския съюз”, КБ 11-24-2/07.06.2012 г. Изданието е 
подготвено в рамките на Дейност № 4 „Проучване на 
нуждите от специализирано и практически ориентирано 
обучение на магистратите по европейско право във връзка 
с разглеждането на наказателни, граждански и 
административни дела” и на Дейност № 11 по проекта 
„Изготвяне на учебни материали и помагала”.  

Целта на този сборник е, от една страна, да се 
съберат всички решения на Съда по български 
преюдициални запитвания, постановени до края на 2012 г. 
Това несъмнено би улеснило работата на българските 
магистрати, на които са възложени функциите по прилагане 
на правото на ЕС на територията на Република България. 
По този начин те ще разполагат със справочник, чрез който 
лесно могат да се ориентират относно подадените вече 
преюдициални запитвания и относно отговорите на Съда. 

От друга страна, само по себе си механичното 
представяне на решенията на Съда, извадени извън 
националния контекст, не би било достатъчно. Поради 
това, по предложение на съдия Искра Александрова от 
Върховния административен съд, член на работата група 
по проекта на Националния институт на правосъдието, 
сборникът съдържа и актовете на българските съдилища, 
постановени по делата, по които са отправени 
преюдициалните запитвания. Така всеки магистрат би 
могъл, наред със запознаване с тълкуването на Съда, да 
анализира доколко това тълкуване е правилно приложено 
от националния съд при постановяването на съдебното 
решение по делото. Това прави настоящото издание 
изключително ценно от дидактична и методологична гледна 
точка. При подбора на националните актове са включени 
първоинстанционните решения. Въззивните и касационните 
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решения са добавени само ако изменят или отменят 
първоинстанционното. 

Сборникът съдържа двадесет и девет акта на Съда, 
постановени от 2007 г. до края на 2012 г. Актовете на Съда 
са подредени хронологично по номер на делото пред Съда. 
Непосредствено сред всеки акт на Съда следва и 
националният съдебен акт, освен в случаите, при които 
Съдът се е произнесъл, че преюдициалното запитване е 
недопустимо (първото запитване по делото Канон, 
Семерджиев, Естов и Винков). В този случаи поместването 
на националното решение е безполезно от дидактична 
гледна точка, тъй като не е свързано с прилагането на 
предоставено от Съда тълкуване.  

В сборника са включени националните актове, 
постановени към 31 октомври 2013 г.  

Поради значителния обем на включената съдебна 
практика, сборникът е разделен на две части, като се 
следва хронологичният ред на постановените от Съда 
актове. 

От събраните в сборника актове на Съда може да 
бъдат направени няколко общи изводи. На първо място, 
следва да се отбележи значителния брой преюдициални 
запитвания по данъчни и митнически дела и доминацията 
на административните съдилища при сезирането на Съда 
на ЕС. На следващо място, налице е само един случай на 
постановяване на мотивирано определение, с което се 
препраща към предходна практика на Съда, при това по 
делото Канон. Това показва добро познаване на практиката 
на Съда и отправяне на запитвания само когато няма 
установена негова практика по даден въпрос от правото на 
ЕС. Не бива да забравяме също, че преюдициалното 
запитване по делото Естов, макар че е отклонено като 
недопустимо, всъщност предизвика едно от първите 
произнасяния на Съда по приложното поле на Хартата на 
основните права на ЕС и впоследствие се превърна в 
постоянно цитирана съдебна практика. 

В първата част на сборника са поместени петнадесет 
акта на Съда и свързаните с тях национални съдебни 
актове. Основните акценти бих поставил върху актовете на 
Съда, постановени от голям състав, и върху двете 
произнасяния на Съда по делото Канон. 
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Съдът се произнася в голям състав, когато държава-
членка или институция поискат това. Обикновено това са 
все случаи, при които се поставят нови въпроси, свързани с 
тълкуване на правото на ЕС, и които са от изключително 
значение за развитието на съдебната практика. Това е 
достатъчно, за да привлече внимание към решението на 
Съда по делото Елчинов, в което Съдът се произнесе 
относно условията и реда за възстановяване на 
направените в друга държава-членка болнични разходи на 
осигуреното лице. В това решение за първи път Съдът 
постанови, че задължителните указания на горната 
съдебна инстанция не са обвързващи за долустоящите 
съдилища, когато тези указания противоречат на правото 
на ЕС. 

В голям състав съдът се произнесе и по делото 
Кадзоев. Преюдициалното запитване на Административен 
съд София-град беше едва третото, постановено в рамките 
на спешно преюдициално производство след неговото 
въвеждане на 1 март 2008 г. 

Случаят Канон тепърва ще се развива и анализира. 
Съдът беше сезиран два пъти, като в първото си 
определение обяви преюдициалното запитване за 
недопустимо, тъй като не съдържа описание на фактите по 
главния спор и причините, поради които се иска тълкуване. 
С второто мотивирано определение Съдът препрати към 
своя предходна практика относно защитата на правото 
върху търговска марка. На пръв поглед като че ли тези две 
запитвания са напълно излишни и единствено са забавили 
решението по главния спор. Положението всъщност е 
доста по-сложно и следва да се разглежда в светлината на 
двете тълкувателни решения на Общото събрание на 
Търговската колегия на Върховния касационен съд (по 
тълкувателно дело № 1/2008 г. и по тълкувателно дело № 
1/2012 г.), които противоречат на правото на ЕС, 
процедурата за установяване на нарушение на Договорите, 
която започна през 2012 г., както и тълкувателно дело № 
1/2013 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на 
ВКС). Към решението на Съда са приложени и решенията 
на първата, на въззивната и на касационната инстанция, 
като с последното делото е върнато за ново разглеждане 
на друг състав на Софийския апелативен съд. 
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Наред с тези дела, следва да се отдаде дължимото на 
първото преюдициално запитване на български съд, 
отправено от Софийски градски съд (Апис-Христович), 
многобройните запитвания по данъчни и митнически дела 
(Калинчев, Аурубис България, Енел Марица Изток 3, ДП 
Груп и Ауто Николови), Георгиев на Районен съд – 
Пловдив относно различното третиране въз основа на 
възраст и Гайдаров, решението което постави началото на 
серия актове на Съда относно свободното движение на 
длъжници на територията на ЕС.  

Правото на ЕС възлага допълнителни права и 
задължения на националните правораздавателни органи, 
чрез които те придобиват значителна тежест в 
националната правна система. Запитването по делото 
Аладжов е добър пример за това. Достатъчно е да 
припомним, че преюдициалното запитване по това дело е 
отправено преди искането за постановяване и 
постановяването на Тълкувателно решение № 2 от 
22.03.2011 г. на Върховния административен съд по тълк. д. 
№ 6/2010 г., както и преди искането за установяване на 
противоконституционност на съответните разпоредби на 
Закона за българските лични документи, разгледано в 
конституционно дело № 2 от 2011 г. на Конституционния 
съд. 

 
Станислав Костов 
31 октомври 2013 г. 
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РЕШЕНИЕ от 5.03.2009 г., Апис-Христович, С-
545/07, Сб. 2009, с. I-1627 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 
5 март 2009 година(*) 
„Директива 96/9/ЕО — Правна закрила на базите 

данни — Право sui generis — Придобиване, проверка или 
оформление на съдържанието на база данни — Извличане 
— Съществена част от съдържанието на база данни — 
Електронна база с официални правни данни“ 

По дело C-545/07 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 234 ЕО от Софийски градски съд 
(България) с акт от 19 ноември 2007 г., постъпил в Съда на 
4 декември 2007 г., в рамките на производство по дело 

„Апис-Христович“ ЕООД 
срещу 
„Лакорда“ АД, 
СЪДЪТ (четвърти състав), 
състоящ се от: г-н K. Lenaerts (докладчик), 

председател на състав, г-н T. von Danwitz, г-жа R. Silva de 
Lapuerta, г-н E. Juhász и г-н J. Malenovský, съдии, 

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston, 
секретар: г-н Н. Нанчев, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството и в съдебното заседание от 27 ноември 
2008 г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за „Апис-Христович“ ЕООД, от адв. Е. Марков и адв. 

А. Андреев, адвокати, 
– за „Лакорда“ АД, от адв. Д. Матева и адв. М. 

Младенов, адвокати, 
– за българското правителство, от г-жа Е. Петранова и 

г-жа Д. Драмбозова, както и от г-н A. Ананиев, в качеството 
на представители, 

– за Комисията на Европейските общности, от г-жа Н. 
Николова и г-н H. Krämer, в качеството на представители, 

предвид решението, взето след изслушване на 
генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 

постанови настоящото 
Решение 
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1 Преюдициалното запитване се отнася до 
тълкуването на член 7, параграфи 1 и 2 от Директива 
96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 
1996 година за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 
стр. 20; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 13, том 17, стр. 102). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Апис-Христович“ ЕООД (наричано по-нататък „Апис“) и 
„Лакорда“ АД (наричано по-нататък „Лакорда“) — две 
учредени по българското право дружества, които предлагат 
на пазара електронни бази с официални правни данни. 

Правна уредба 
3 Съгласно член 1, параграф 1 от Директива 96/9 

нейният предмет е „правната закрила на бази данни в 
каквато и да е форма“. 

4 За целите на прилагането на посочената директива 
понятието за база данни се определя в член 1, параграф 2 
от нея като „сборник от самостоятелни произведения, 
данни или други материали, подредени по систематичен 
или методичен начин и индивидуално достъпни по 
електронен или друг път“. 

5 Според член 1, параграф 3 от същата директива 
„[з]акрила по настоящата директива не се прилага към 
компютърните програми, използвани за произвеждане или 
опериране на бази данни, достъпни по електронен път“. 

6 Член 2 от Директива 96/9 гласи: 
„Настоящата директива се прилага, без да накърнява 

разпоредбите на Общността, отнасящи се до: 
a) правната закрила на компютърните програми; 
[…]“ 
7 Член 3, параграф 1 от посочената директива 

предвижда закрила с авторско право на „базите данни, 
които с оглед на подбора или подреждането на 
съдържанието им представляват собствено интелектуално 
творение на автора“. 

8 Член 7 от същата директива, озаглавен „Обект на 
закрила“, предвижда право sui generis, формулирано по 
следния начин: 

„1. Държавите членки предвиждат право на 
производителя на база данни, която показва, че е налице 
количествено или качествено съществена инвестиция за 
придобиването, проверката или оформлението на 
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съдържанието, да не допуска извличане и/или повторно 
използване на цялата или на съществена част, в 
количествено или качествено отношение, от съдържанието 
на тази база данни. 

2. За целите на тази глава: 
a) „извличане“ означава постоянното или временното 

пренасяне на цялата или на съществена част от 
съдържанията на база данни върху друг носител по какъвто 
и да е начин и в каквато и да е форма; 

б) „повторно използване“ означава каквато и да е 
форма на публично представяне на цялата или на 
съществена част от съдържанието на база данни чрез 
разпространение на копия, даване под наем, чрез on line 
или други форми на предаване. Първата продажба на 
копие от базата данни в Общността от носителя на правото 
или с негово съгласие изчерпва правото на контрол върху 
препродажбата на това копие в Общността. 

Публичното заемане не се счита за извличане или 
повторно използване. 

3. Правото, посочено в параграф 1, е прехвърлимо, 
отчуждимо и може да се отстъпва по договор за лиценз. 

4. Правото, предвидено в параграф 1, се прилага 
независимо от пригодността на базата данни за закрила от 
авторското право или други права. Освен това то се 
прилага независимо от пригодността на съдържанията на 
тази база данни за закрила от авторско право или други 
права. Закрилата на базите данни от правото, предвидено в 
параграф 1, не може да засяга съществуващите права по 
отношение на техните съдържания. 

5. Нееднократното и системното извличане и/или 
повторно използване на несъществените части от 
съдържанията на бази данни, изискващи действия, които 
противоречат на нормалното използване на тази база 
данни или които неоснователно увреждат законните 
интереси на производителя на базата данни, не са 
разрешени.“ 

9 В правото на Република България правната закрила 
на базите данни е уредена в Закона за авторското право и 
сродните му права (Държавен вестник, бр. 56 от 29 юни 
1993 г.) в изменената му версия, публикувана в Държавен 
вестник, бр. 73 от 5 септември 2006 г. (наричан по-нататък 
„ЗАПСП“). Разпоредбите на член 1, параграфи 2 и 3 от 
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Директива 96/9 са транспонирани в § 2, точка 13 от 
Допълнителните разпоредби на ЗАПСП, а разпоредбите на 
член 7, параграфи 1 и 2 от посочената директива са 
транспонирани в член 93б и член 93в, алинея 1 от този 
закон. 

Обстоятелства в основата на спора по главното 
производство и преюдициални въпроси 

10 Софийски градски съд е сезиран от Апис с искова 
молба с предмет, от една страна, преустановяване на 
твърдяно неправомерно извличане и повторно използване 
от страна на Лакорда на съществени части от неговите 
продуктови модули „Апис право“ и „Апис практика“, които са 
част от обща правно-информационна система, а именно — 
към момента на осъществяване на обстоятелствата по 
главното производство — „Апис 5х“ и впоследствие „Апис 
6“, и от друга страна — обезщетяване на вредите, които 
ищецът в главното производство е претърпял в резултат от 
поведението на Лакорда. 

11 Апис поддържа, че е производител на бази данни 
по смисъла на ЗАПСП и че е направил значителни 
инвестиции в събирането, сверяването, систематизирането 
и актуализирането на данните, съдържащи се в неговите 
продуктови модули „Апис право“ и „Апис практика“. 
Основните дейности във връзка с тази инвестиция се 
състояли в дигитализация, конвертиране, коректорска 
обработка, технологична обработка, консолидиране на 
нормативни текстове и юридическа обработка. 

12 Апис твърди, че лица, които са работили в 
софтуерния му отдел преди да създадат Лакорда, 
неправомерно са извлекли съществени части от неговите 
продуктови модули, което е дало възможност на 
последното дружество да произведе и през септември 2006 
г. да пусне на пазара собствени продуктови модули 
„Българско право“ и „Съдебна практика“, които са част от 
общата правно-информационна система „Лакорда Легис“. 

13 Апис твърди, че без неговото разрешение Лакорда 
е извлякло от продуктовия модул „Апис право“ текстовете в 
тяхната консолидирана версия на над 19 700 документа, 
които представляват: действащи нормативни актове, 
изменителни актове, отменителни актове, както и 
ненормативни актове. Освен това над 2 500 документа, 
представляващи предишни редакции на нормативните 



13 

актове за периода 2001—2006 г., били извлечени от 
продуктовия модул „Апис право“ и били повторно 
използвани в системата „Лакорда Легис“. По този начин 
Лакорда извлякло от модула и повторно използвало 82,5 % 
от общия брой документи, които се съдържат в него, което 
представлявало количествено съществена част от 
съдържанието на този модул. 

14 Освен това според твърденията на Апис 2 516 
непубликувани съдебни акта, с които това дружество се 
снабдило с разрешението на съответните съдилища и 
които то събрало в своя продуктов модул „Апис практика“, 
са извлечени от Лакорда от този модул и включени в 
модула „Съдебна практика“, което предвид особената 
стойност на тази непубликувана практика според Апис 
представлява съществена в качествено отношение част от 
продуктовия модул „Апис практика“. 

15 Апис поддържа, че освен текстовете на 
документите, включени в продуктовите модули „Апис 
Право“ и „Апис Практика“, действията на Лакорда по 
извличане и повторно използване засягат и данни, 
свързани с тези документи, а именно препратките между 
документите и легалните дефиниции на някои термини и 
понятия. Извършените неразрешени действия се доказвали 
от наличието в продуктовите модули на Лакорда на 
индивидуализиращи признаци, еднакви с тези на 
собствените модули на Апис, като например бележки на 
редакцията, препращания към преводи на английски език, 
служебни команди, полета, хипертекстови връзки и 
указания за историята на нормативните актове. 

16 Лакорда отрича да е извършвало каквото и да било 
неразрешено извличане и повторно използване на 
продуктовите модули на Апис. То поддържа, че неговата 
система „Лакорда Легис“ е резултат от значителни 
самостоятелни инвестиции в размер на 215 000 BGN. За 
създаването на тази система работил екип от компютърни 
специалисти, юристи и администратори, като тя се 
основавала на оригинални компютърни програми за 
създаване, актуализиране и визуализиране на бази данни, 
позволяващи много по-бързо и качествено обработване на 
данните и много по-бърз и качествен достъп до 
информацията в сравнение с другите правно-
информационни системи. Освен това тези продуктови 
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модули се характеризирали с напълно различна структура 
от модулите на Апис. 

17 Лакорда изтъква, че за да осъществи проекта си, е 
използвало отношенията си с различни национални и 
европейски институции. Използвани били и публично 
достъпни източници като Държавен вестник и официални 
сайтове на национални институции и юрисдикции, което 
обяснявало голямата прилика между съдържанието на 
неговите продуктови модули и тези на Апис, както и 
наличието, в незначителна степен обаче, на 
характеристики, аналогични с тези на продуктовите модули 
на Апис, особено що се отнася до препращанията към 
преводи и до служебните команди. Впрочем съгласно 
ЗАПСП официалните актове на държавните органи не 
попадали в приложното поле на режима на авторскоправна 
закрила. 

18 Лакорда добавя, че голямата част от 
редакционните бележки, както и хипервръзките, които се 
съдържат в системата „Лакорда Легис“, са изградени по 
индивидуален начин, който се основава на това, че 
включените нормативни актове се обработват, подреждат и 
обозначават систематично до най-детайлното възможно 
ниво. В този смисъл посочената система съдържала 1 200 
000 отделно достъпни и структурирани данни и над 2 700 
000 хипервръзки, изградени по уникален метод на 
разпознаване и подреждане. Освен това съществували 
значителни разлики между съдебните актове, включени в 
съответните информационни системи на Лакорда и на 
Апис, по-специално по отношение на елементите, изведени 
като съществени за прочита на съответния акт. Относно 
редакционните техники, характерни за продуктовите 
модули на Апис, същите били следствие от общоприетите 
пунктуационни правила на българския език. 

19 Софийски градски съд посочва, че за установяване 
на нарушение в случая по делото, с което е сезиран, 
следва да тълкува и прилага нормата на член 93в, алинея 1 
от ЗАПСП, който транспонира член 7, параграф 2 от 
Директива 96/9. 

20 Като подчертава, от една страна, че основният 
въпрос в спора по главното производство е твърдяно 
неправомерно извличане от страна на Лакорда на 
съдържанието на продуктовите модули на Апис, а от друга 
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страна, че това съдържание включва актове на държавни 
органи, които актове се изменят, допълват и отменят 
непрекъснато, тази юрисдикция счита, че за да се установи 
наличието на нарушение на ЗАПСП, е важно както да се 
определи моментът, в който е извършено твърдяното 
извличане, така и да се установи дали то представлява 
постоянно пренасяне или временно пренасяне. 

21 Тъй като ЗАПСП не определя последните две 
понятия, запитващата юрисдикция иска да установи дали 
при тълкуването на думите „постоянно“ и „временно“, които 
се съдържат в член 7, параграф 2, буква а) от Директива 
96/9, следва да се прилага критерий, основан на времето за 
пренасяне, или критерий, основан на времето на 
съхранение на продукта на извличането върху друг 
носител. Тя смята, че ако трябва да се приеме вторият 
критерий, това би означавало да се провери дали базата 
данни, от която е извършено твърдяното извличане, се 
запаметява трайно на някакъв твърд носител (хардуер), в 
който случай би било налице постоянно пренасяне, или, 
напротив, тя се съхранява временно в оперативната памет 
на компютър, в който случай би било налице временно 
пренасяне. 

22 Предвид твърдението на Лакорда, че продуктовите 
модули „Апис право“ и „Апис практика“ били несъществена 
в количествено отношение част от неговата система 
„Лакорда Легис“, запитващата юрисдикция освен това 
счита, че следва да тълкува понятието за съществена в 
количествено отношение част по смисъла на член 7, 
параграфи 1 и 2 от Директива 96/9. В това отношение тя 
иска да установи дали при проверката на наличието на 
извличане на такава част следва да се съпостави броят на 
извлечените от посочените продуктови модули данни с 
броя на данните, съдържащи се в продуктовите модули на 
Лакорда, разглеждани отделно или, напротив, разглеждани 
заедно. 

23 Поради твърдението на Апис, че в неговия модул 
„Апис практика“ са налице съдебни актове, придобити от 
съдилищата, чиято практика не е общодостъпна, 
запитващата юрисдикция иска да установи дали 
относимият критерий за преценка на наличието на 
съществена в качествено отношение част от съдържанието 
на база данни по смисъла на член 7, параграфи 1 и 2 от 
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Директива 96/9 е достъпността на данните с оглед на 
тяхното събиране или значимостта на информационната 
стойност на тези данни. 

24 На последно място, запитващата юрисдикция иска 
да установи дали за целите на установяването на факта на 
извършено извличане по смисъла на член 7 от Директива 
96/9 трябва да съпоставят не само базите данни като 
такива, а и компютърните програми за управлението им. 

25 Изправен пред тези трудности при тълкуването, 
Софийски градски съд решава да спре производството и да 
постави на Съда следните преюдициални въпроси: 

„1. Как да се тълкуват и разграничат понятията 
„постоянно пренасяне“ и „временно пренасяне“ с оглед: 

– установяване на извършено извличане по смисъла 
на член 7, параграф 2, буква а) от Директива [96/9] от база 
данни, достъпна чрез електронно средство[?] 

– в кой[…] момент следва да се приеме, че е налице 
извършено извличане по смисъла на член 7, параграф 2, 
буква а) от Директива [96/9] от база данни, достъпна чрез 
електронно средство[?] 

– какво е значението за преценката на осъществено 
извличане, ако така извлеченото съдържание на база 
данни е послужило за създаването на нова и 
модифицирана база данни? 

2. Какъв критерий следва да приложи при тълкуване 
на понятието „извличане в съществена в количествено 
отношение част“, ако базата данни са групирани и се 
използват в отделни подгрупи, които са самостоятелни 
пазарни продукти? Трябва ли като критерий да се използва 
обемът на базите данни в целия пазарен продукт или като 
критерий следва да се използва обемът на базите данни в 
съответната подгрупа? 

3. При тълкуване на понятието „съществена в 
качествено отношение част“ следва ли да се използва като 
критерий обстоятелството, че определен вид данни, които 
се твърди да са били извлечени, са били придобити от 
производителя от източник, който не е общодостъпен и 
поради това тяхното набавяне би могло да стане само чрез 
извличането им от базите данни на този именно 
производител? 

4. Чрез прилагането на какви критерии следва да се 
установи наличието на извършено извличане на база 
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данни, достъпни чрез електронно средство? Ако базата 
данни на производителя притежава специфична структура, 
бележки, препращания, служебни команди, полета, 
хипертекстови връзки и редакционни текстове и същите 
тези бъдат открити у базата данни на твърдения 
нарушител, може ли това да се тълкува като белег на 
извършено извличане? Играят ли роля при тази преценка 
различните оригинални структури на организацията на 
двете противопоставени бази данни? 

5. Има ли значение компютърната 
програма/системата за управление на база данни/ при 
установяване на извършено извличане, като същата не е 
част от базата данни? 

6. Доколкото според Директива [96/9] и практиката на 
Съда на ЕО „съществена част от базата данни в 
количествено и качествено отношение“ е обвързана със 
съществени инвестиции за придобиване, проверка или 
оформление на база данни, как следва да се тълкуват тези 
понятия по отношение на публично достъпни нормативни и 
индивидуални актове на държавни органи за управление, 
както и официалните им преводи и съдебна практика?“ 

По преюдициалните въпроси 
По допустимостта 
26 Лакорда счита, че преюдициалното запитване не е 

необходимо за решаването на спора по главното 
производство. 

27 В това отношение Лакорда поддържа, че този спор 
не се отнася до тълкуването, което следва да се даде на 
понятия като „извличане“ или „съществена част от 
съдържанието на база данни“ по смисъла на Директива 
96/9. То изтъква, че понятието за извличане е дефинирано 
в българското право и че посочените в преюдициалното 
запитване разпоредби на директивата вече са били 
тълкувани от Съда. Що се отнася до твърдяното 
неправомерно извличане, в което е упрекнато, Лакорда 
добавя, че запитващата юрисдикция е в състояние да 
извърши преценка на представените ѝ от страните 
доказателства, по-специално предвид поисканите и 
получени от нея технически и счетоводни експертизи с 
оглед на решаването на спора по главното производство, 
без да е необходима намесата на Съда. 
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28 В това отношение следва да се напомни, че според 
постоянната практика на Съда само националният съд, 
който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността 
за последващото му съдебно решаване, може да прецени 
— предвид особеностите на делото — както 
необходимостта от преюдициално заключение, за да може 
да постанови решението си, така и релевантността на 
въпросите, които поставя на Съда (Решение от 15 
декември 1995 г. по дело Bosman, C-415/93, Recueil, стр. 
I-4921, точка 59, Решение от 31 януари 2008 г. по дело 
Centro Europa 7, C-380/05, Сборник, стр. І-349, точка 52 и 
Решение от 16 декември 2008 г. по дело Michaniki, 
C-213/07, все още непубликувано в Сборника, точка 32). 

29 Следователно след като поставените въпроси се 
отнасят до тълкуването на общностното право, Съдът по 
принцип е длъжен да се произнесе (вж. по-специално 
Решение от 25 февруари 2003 г. по дело IKA, C-326/00, 
Recueil, стр. I-1703, точка 27 и Решение по дело Michaniki, 
посочено по-горе, точка 33). 

30 Отказът да се произнесе по преюдициален въпрос, 
поставен от национална юрисдикция, е възможен само 
когато е съвсем очевидно, че исканото тълкуване на 
общностното право няма никаква връзка с 
действителността или с предмета на спора по главното 
производство, когато проблемът е от хипотетично естество 
или още когато Съдът не разполага с необходимите 
фактически и правни елементи, за да бъде полезен с 
отговора на поставените му въпроси (вж. по-специално 
Решение от 13 март 2001 г. по дело PreussenElektra, 
C-379/98, Recueil, стр. I-2099, точка 39 и Решение по дело 
Michaniki, посочено по-горе, точка 34).  

31 Необходимо е обаче да се отбележи, че 
настоящото дело не попада в нито една от посочените в 
предходната точка хипотези. Напротив, съдържащото се в 
преюдициалното запитване описание на правната уредба и 
на фактическите обстоятелства по главното производство 
показва — което впрочем бе потвърдено и в хода на 
съдебното заседание — че решението на спора, с който е 
сезирана запитващата юрисдикция, зависи в частност от 
получаването от последната на редица пояснения относно 
понятията „извличане“ и „съществена част“ в качествено 
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или количествено отношение от съдържанието на база 
данни по смисъла на член 7 от Директива 96/9. 

32 Необходимо е да се добави, че в рамките на 
производството по член 234 ЕО, основано на ясно 
разделение на правомощията между националните 
юрисдикции и Съда, националната юрисдикция е 
компетентна да извърши всяка преценка на 
обстоятелствата по делото. Все пак, за да е полезен със 
своя отговор, в дух на сътрудничество Съдът може да ѝ 
предостави всички указания, които счита за необходими 
(вж. Решение от 1 юли 2008 г. по дело MOTOE, C-49/07, все 
още непубликувано в Сборника, точка 30 и цитираната 
съдебна практика). 

33 При тези условия преюдициалното запитване 
следва да се приеме за допустимо. 

По същество 
34 Първият, четвъртият и петият въпрос, които следва 

да се разгледат заедно, се отнасят главно до понятието за 
извличане като физическо пренасяне на данни в контекста 
на Директива 96/9. Вторият, третият и шестият въпрос, 
които също следва да се разгледат съвместно, по 
същество засягат понятието за съществена част в 
качествено или количествено отношение от съдържанието 
на база данни в същия контекст. 

По първия, четвъртия и петия въпрос, свързани с 
понятието „извличане“ по смисъла на член 7 от Директива 
96/9 

35 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска 
тълкуване на понятията „постоянно пренасяне“ и „временно 
пренасяне“, които са използвани в член 7, параграф 2, 
буква а) от Директива 96/9, за да се определи понятието за 
извличане. Тя също така пита, от една страна, в кой момент 
следва да се смята, че е налице извършено извличане от 
база данни, достъпна чрез електронно средство, и от друга 
страна, дали обстоятелството, че извлеченото съдържание 
на база данни е послужило за създаването на нова и 
модифицирана база данни, може да повлияе на преценката 
за наличието на такова извличане. 

36 Четвъртият въпрос по същество се отнася до 
относимостта при преценката на наличието на извличане 
от база данни, достъпна чрез електронно средство, от една 
страна, на обстоятелството, че материалните и 
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техническите характеристики на тази база данни се 
откриват в базата данни на твърдения нарушител на 
правото sui generis, и от друга страна, на съществуващата 
разлика в структурната организация на двете съответни 
бази данни. 

37 С петия си въпрос запитващата юрисдикция иска 
да се установи дали компютърната програма, използвана 
за управление на база данни, без да е част от тази база 
данни, има значение за преценката на наличието на 
извличане. 

38 В това отношение е необходимо да се напомни, че 
понятието за извличане се определя в член 7, параграф 2, 
буква а) от Директива 96/9 като „постоянното или 
временното пренасяне на цялата или на съществена част 
от съдържанията на база данни върху друг носител по 
какъвто и да е начин и в каквато и да е форма“. 

39 Тъй като понятието за извличане се използва в 
различни разпоредби на член 7 от Директива 96/9, на 
разглежданите въпроси трябва да се отговори в общия 
контекст на този член (вж. в този смисъл Решение от 9 
октомври 2008 г. по дело Directmedia Publishing, C-304/07, 
все още непубликувано в Сборника, точка 28). 

40 Съдът вече е постановил, че с оглед на 
използваните в член 7, параграф 2, буква а) от Директива 
96/9 изрази за определяне на понятието за извличане, 
както и с оглед на целта на създаденото от общностния 
законодател право sui generis (в това отношение вж. 
Решение от 9 ноември 2004 г. по дело The British 
Horseracing Board и др., C-203/02, Recueil, стр. I-10415, 
точки 45, 46 и 51, както и Решение по дело Directmedia 
Publishing, посочено по-горе, точки 31—33), в контекста на 
посочения член 7 това понятие трябва да се разбира в 
широк смисъл като означаващо всяко неразрешено 
действие на присвояване на цялата или на част от 
съдържанието на база данни, като в това отношение 
естеството и формата на използвания начин на действие са 
без значение (вж. в този смисъл Решение по дело The 
British Horseracing Board и др., посочено по-горе, точки 51 и 
67, както и Решение по дело Directmedia Publishing, 
посочено по-горе, точки 34, 35, 37 и 38). 

41 Решаващият критерий в това отношение е 
наличието на дадено действие по „пренасяне“ на цялата 
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или на част от съдържанието на съответната база данни на 
друг носител от същото естество като това на носителя на 
посочената база или от различно естество. Такова 
пренасяне предполага, че цялата или част от 
съдържанието на дадена база данни се намира върху друг 
носител, различен от този на оригиналната база данни (вж. 
Решение по дело Directmedia Publishing, посочено по-горе, 
точка 36). 

42 При тези обстоятелства във връзка с първия 
въпрос на запитващата юрисдикция е необходимо да се 
отбележи, че както личи от самия текст на член 7, параграф 
2, буква а) от Директива 96/9, волята на общностния 
законодател е била да включи в понятието „извличане“ по 
смисъла на посочения член 7 не само действията по 
„постоянно пренасяне“, но и действията, съответстващи на 
„временно пренасяне“. 

43 Както Комисията на Европейските общности 
уточнява в хода на съдебното заседание, целта на 
общностния законодател е изрично да изключи наличието 
на някакъв вид правило de minimis при тълкуването и 
прилагането на понятието „пренасяне“ по смисъла на член 
7 от Директива 96/9. Освен това както потвърждава и 
Комисията в хода на съдебното заседание, самата 
директива наистина не предвижда специални правни 
последици в зависимост от постоянния или, обратно, 
временния характер на съответното пренасяне. Все пак 
въпросът за наличието на постоянно или на временно 
пренасяне може в зависимост от контекста на 
разглежданото национално право да има значение за 
преценката на тежестта на евентуалното нарушение на 
правото sui generis на производителя на защитена база 
данни или пък на размера на подлежащата на 
обезщетяване вреда, свързана с такова нарушение. 

44 Както предлага Комисията, следва да се смята, че 
разликата между постоянното и временното пренасяне е 
във времето на съхранение върху друг носител на 
извлечените от оригиналната база данни елементи. 
Постоянно пренасяне е налице, когато посочените 
елементи са трайно фиксирани върху друг носител, 
различен от оригиналния, докато временно пренасяне е 
налице, когато тези елементи са съхранени за ограничен 
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период от време върху друг носител, например в 
оперативната памет на компютър. 

45 Що се отнася до момента, в който е налице 
извършено извличане от електронна база данни, трябва да 
се смята, че той съответства на момента на фиксирането 
на извличаните елементи върху носител, различен от този 
на оригиналната база данни, независимо дали това 
фиксиране е с постоянен или временен характер. 

46 Освен това преследваната с пренасянето цел е 
също без значение, за да се прецени наличието на 
извличане. Така, няма значение, че разглежданото 
пренасяне има за цел създаването на друга база данни, 
конкурентна или не на оригиналната база данни, или че 
това действие се вписва в контекста на търговска или 
нетърговска дейност, различна от създаването на база 
данни (вж. в този смисъл Решение по дело Directmedia 
Publishing, посочено по-горе, точки 46 и 47, както и 
цитираната съдебна практика). 

47 Както се потвърждава от съображение 38 от 
Директива 96/9, за целите на тълкуването на понятието за 
извличане също така е без значение, че пренасянето на 
съдържанието на защитена база данни води до подредба 
или организация на съответните елементи, различна от 
тази, която характеризира оригиналната база данни (вж. в 
този смисъл Решение по дело Directmedia Publishing, 
посочено по-горе, точка 39). 

48 Следователно, а и предвид наличните технически 
възможности за реорганизация на електронните бази 
данни, обстоятелството, че цялата или част от 
съдържанието на такава защитена с правото sui generis 
база данни се открива в модифицирана форма в друга база 
данни, само по себе си не е пречка за установяването на 
наличието на извличане. Същото се отнася и до 
посоченото от запитващата юрисдикция в четвъртия ѝ 
въпрос обстоятелство за наличието на разлики в 
структурната организация на двете съответни бази данни. 

49 В това отношение е необходимо също така да се 
уточни, че ако е установено — което запитващата 
юрисдикция следва да прецени — че съдържанието или 
съществена част от съдържанието на защитена с правото 
sui generis база данни е било пренесено без разрешение от 
нейния производител върху принадлежащ на друго лице 
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носител, за да бъде впоследствие публично представено от 
това лице например под формата на друга, евентуално 
модифицирана база данни, това обстоятелство може освен 
за наличието на извличане да бъде показателно и за 
наличието на повторно използване по смисъла на член 7 от 
Директива 96/9, тъй като понятието за повторно използване 
всъщност се отнася до всяко неразрешено действие по 
публично разпространяване на съдържанието на защитена 
база данни или на съществена част от такова съдържание 
(вж. в този смисъл Решение по дело The British Horseracing 
Board и др., посочено по-горе, точки 61 и 67). 

50 Както посочва Комисията, важно е освен това да се 
подчертае, че обстоятелството — чието наличие отново 
запитващата юрисдикция трябва да провери — че е 
извършено неправомерно извличане от защитена база 
данни с цел създаването и търговското реализиране на 
нова база данни, конкурентна на оригиналната база данни, 
може евентуално да има значение за преценката на 
размера на вредата, причинена на производителя на 
последната база данни с това действие. 

51 Що се отнася до обстоятелството, също посочено 
от запитващата юрисдикция в четвъртия ѝ въпрос, че 
материалните и техническите характеристики на 
съдържанието на база данни са налице и в съдържанието 
на друга база данни, то може да се тълкува като белег за 
наличието на пренасяне между двете бази данни и 
следователно на извличане. Както подчертава Лакорда, 
запитващата юрисдикция обаче следва да прецени дали 
това съвпадение не може да се обясни с други фактори 
като еднаквия характер на използваните източници при 
създаването на двете бази данни и наличието на такива 
характеристики в тези общи източници. 

52 Както предлага българското правителство, 
необходимо е също така да се уточни, че фактът, че 
елементи, придобити от производителя на база данни от 
източници, които не са публично достъпни, са налице и в 
база данни на друг производител, сам по себе си не е 
достатъчен да докаже наличието на пренасяне от носителя 
на първата база данни върху носителя на втората, 
доколкото е възможно посочените елементи да са били 
събрани и пряко от производителя на втората база данни 
от същите източници като използваните от първия 
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производител. Този факт обаче може да представлява 
белег за извличане. 

53 Накрая, както изтъкват българското правителство и 
Комисията, обстоятелството — на което Лакорда се 
позовава в главното производство и което обуславя петия 
въпрос на запитващата юрисдикция — относно 
оригиналния характер на компютърната програма за 
управлението на базата данни, използвана от твърдения 
нарушител на правото sui generis на производителя на 
друга база данни, наистина може евентуално да се окаже 
относимо в контекста на Директива 91/250/ЕИО на Съвета 
от 14 май 1991 година относно правната защита на 
компютърните програми (ОВ L 122, стр. 42; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 
114) (в това отношение вж. съображение 23 и член 2, буква 
а) от Директива 96/9). 

54 За сметка на това подобно обстоятелство само по 
себе си не може да изключи възможността наличието на 
всички или на част от елементите, съдържащи се върху 
носителя на базата данни на предполагаемия нарушител, 
да е резултат от неразрешено пренасяне на тези елементи 
от носителя на защитената база данни. 

55 Предвид изложените дотук съображения, на 
първия, четвъртия и петия въпрос следва да се отговори, 
че: 

– Разграничението между съответните понятия 
„постоянно пренасяне“ и „временно пренасяне“ по смисъла 
на член 7 от Директива 96/9 се основава на критерия за 
времето на съхранение на извлечените елементи от 
защитената база данни върху носител, различен от 
носителя на тази база данни. Моментът, в който е налице 
извличане по смисъла на посочения член 7 от защитена 
база данни, достъпна чрез електронно средство, 
съответства на момента на фиксирането на пренасяните 
елементи върху носител, различен от носителя на тази 
база данни. Това понятие за извличане не зависи от целта, 
преследвана от извършителя на разглежданото действие, 
нито от евентуално внесените от него модификации в 
съдържанието на така пренесените елементи, нито от 
евентуалните разлики в структурната организация на 
съответните бази данни. 
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– Обстоятелството, че материалните и техническите 
характеристики на съдържанието на защитена база данни 
на даден производител са налице и в съдържанието на 
база данни на друг производител, може да се тълкува като 
белег за наличието на извличане по смисъла на член 7 от 
Директива 96/9, освен ако това съвпадение може да се 
обясни с други фактори, а не само с извършено пренасяне 
между двете съответни бази данни. Фактът, че елементите, 
придобити от производителя на база данни от източници, 
които не са публично достъпни, са налице и в базата данни 
на друг производител, сам по себе си не е достатъчен да 
докаже наличието на такова извличане, но може да 
представлява белег за него. 

– Естеството на компютърните програми, използвани 
за управлението на двете електронни бази данни, не е част 
от преценката за наличието на извличане по смисъла на 
член 7 от Директива 96/9. 

По втория, третия и шестия въпрос, свързани с 
понятието „съществена част от съдържанието на база 
данни“ по смисъла на член 7 от Директива 96/9 

56 С втория си въпрос запитващата юрисдикция иска 
по същество да се установи как следва да се тълкува 
понятието за извличане на „съществена част“ в 
количествено отношение от съдържанието на база данни 
по смисъла на член 7 от Директива 96/9, когато 
съответните бази данни представляват отделни „подгрупи“ 
(модули) в рамките на съвкупност от елементи, като тези 
подгрупи са самостоятелни пазарни продукти. 

57 Целта на третия въпрос по същество е да се 
установи дали обстоятелството, че някои от елементите, за 
които се твърди, че са били извлечени от база данни, са 
били придобити от производителя ѝ от източник, до който 
няма свободен публичен достъп, може да повлияе върху 
тълкуването на понятието „съществена част“, в качествено 
отношение, от съдържанието на база данни по смисъла на 
член 7 от Директива 96/9. 

58 С шестия си въпрос запитващата юрисдикция иска 
по същество да се установи как следва да се тълкува 
понятието „съществена част от съдържанието на база 
данни“ в контекста на член 7 от Директива 96/9, предвид 
вече съдържащите се в практиката на Съда пояснения, 
когато тази база данни включва официални публично 
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достъпни актове като нормативни и индивидуални актове 
на държавни органи за управление, както и официалните 
им преводи и съдебна практика. 

59 Що се отнася до втория въпрос, поставен от 
запитващата юрисдикция, необходимо е да се напомни, че 
съгласно практиката на Съда понятието за съществена 
част в количествено отношение от съдържанието на 
защитена база данни се отнася до обема на извлечените 
и/или повторно използвани елементи от тази база данни и 
трябва да се преценява с оглед на обема на цялото 
съдържание на последната. Всъщност ако потребителят 
извлече и/или повторно използва голяма в количествено 
отношение част от съдържанието на база данни, в чието 
създаване е било необходимо да се вложат съществени 
средства, инвестицията в извлечената и/или повторно 
използваната част е също пропорционално съществена 
(вж. Решение по дело The British Horseracing Board и др., 
посочено по-горе, точка 70). 

60 Както отбелязва Комисията, по този въпрос е 
необходимо да се добави, че за сметка на това обемът на 
съдържанието на базата данни, върху чийто носител са 
били пренесени елементи от защитена база данни, изобщо 
няма значение за преценката на съществения характер на 
засегнатата от твърдяното извличане и/или повторно 
използване част от съдържанието на последната база 
данни. 

61 Освен това както подчертават както Апис, така и 
българското правителство и Комисията, преценката от 
количествена гледна точка на съществения характер на 
дадено извличане и/или повторно използване при всички 
случаи може да се направи само по отношение на 
съвкупност от елементи, която подлежи на закрила с 
правото sui generis поради качеството си на база данни по 
смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 96/9, от една 
страна, и от друга — поради съществения характер на 
инвестицията, свързана със създаването на тази база по 
смисъла на член 7, параграф 1 от посочената директива. 

62 От това следва, че в посочената от запитващата 
юрисдикция във втория ѝ въпрос хипотеза, в която 
съвкупност от елементи е съставена от множество отделни 
„подгрупи“, при преценката дали твърдяното извличане 
и/или повторно използване на една от тези подгрупи се 
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отнася до съществена част в количествено отношение от 
съдържанието на база данни следва първо да се определи 
дали самата подгрупа представлява база данни по смисъла 
на Директива 96/9 (в това отношение вж. Решение от 9 
ноември 2004 г. по дело Fixtures Marketing, C-444/02, 
Recueil, стр. I-10549, точки 19—32), която освен това 
отговаря на предвидените в член 7, параграф 1 от тази 
директива критерии за предоставяне на закрила с правото 
sui generis. 

63 При утвърдителен отговор обемът на елементите 
от съответната подгрупа, за които се твърди, че са били 
извлечени и/или повторно използвани, трябва да се 
съпостави с обема на цялото съдържание само на тази 
подгрупа. 

64 При отрицателен отговор и стига самата 
съвкупност от елементи, част от която е съответната 
подгрупа, да представлява база данни, която може да се 
ползва със закрилата на правото sui generis на основание 
член 1, параграф 2 във връзка с член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9, съпоставката трябва да се извърши между 
обема на елементите от тази подгрупа и евентуално от 
други подгрупи, за които елементи се твърди, че са били 
извлечени и/или повторно използвани, и обема на цялото 
съдържание на посочената съвкупност. 

65 Необходимо е също така по този повод да се 
уточни, че обстоятелството, че различните подгрупи на 
една и съща съвкупност от елементи се предлагат 
поотделно на пазара като самостоятелни продукти, само по 
себе си не е достатъчно да им придаде качеството на база 
данни, която като такава може да се ползва със закрилата 
на правото sui generis. В действителност това качество се 
основава не върху съображения от търговски характер, а 
върху кумулативното наличие на правните предпоставки, 
предвидени в член 1, параграф 2 и в член 7, параграф 1 от 
посочената директива. 

66 Що се отнася до третия въпрос на запитващата 
юрисдикция, необходимо е да се подчертае, че съгласно 
практиката на Съда понятието за съществена част в 
качествено отношение от съдържанието на защитена база 
данни се отнася до размера на инвестицията за 
придобиването, проверката или оформлението на 
съдържанието на обекта на действието по извличане и/или 
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повторно използване, независимо дали този обект 
представлява съществена в количествено отношение част 
от общото съдържание на защитената база данни. 
Пренебрежимо малка в количествено отношение част от 
съдържанието на база данни може в действителност да се 
явява голяма човешка, техническа или финансова 
инвестиция за придобиване, проверка или оформление (вж. 
Решение по дело The British Horseracing Board и др., 
посочено по-горе, точка 71). 

67 В светлината на съображение 46 от Директива 
96/9, според което съществуването на правото sui generis 
не трябва да води до възникването на ново право върху 
самите произведения, данните или материалите от база 
данни, Съдът вече е постановил, че действителната 
стойност на елементите, засегнати от действието по 
извличане и/или повторно използване, не представлява 
относим критерий за преценка в това отношение (вж. 
Решение по дело The British Horseracing Board и др., 
посочено по-горе, точки 72 и 78). 

68 Предвид напомненото в точка 66 от настоящото 
решение, обстоятелството, че елементите, за които се 
твърди, че са били извлечени и/или повторно използвани от 
защитена с правото sui generis база данни, са били 
придобити от нейния производител от източници, които не 
са публично достъпни, може в зависимост от размера на 
човешките, технически и/или финансови средства, вложени 
от последния за събирането на разглежданите елементи от 
такива източници, да има значение за преценката на 
наличието на съществена инвестиция за „придобиването“ 
на тези елементи по смисъла на член 7, параграф 1 от 
Директива 96/9 (вж. в този смисъл Решение от 9 ноември 
2004 г. по дело Fixtures Marketing, C-46/02, Recueil, стр. 
I-10365, точки 34 и 38) и следователно да влияе върху 
квалифицирането им като съществена в качествено 
отношение част от съдържанието на съответната база 
данни. 

69 Накрая, що се отнася до посоченото от 
запитващата юрисдикция в шестия ѝ въпрос обстоятелство 
за наличието на официални публично достъпни елементи в 
съответната база данни, важно е да се подчертае, че както 
от общата формулировка, използвана в член 1, параграф 2 
от Директива 96/9 за определяне на понятието за база 
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данни по смисъла на тази директива, така и от целта на 
закрилата с правото sui generis следва, че волята на 
общностния законодател е била да придаде на това 
понятие широк смисъл, за който са без значение 
съображенията, свързани по-специално с материалното 
съдържание на разглежданата съвкупност от елементи (вж. 
в този смисъл Решение по дело Fixtures Marketing, 
C-444/02, посочено по-горе, точки 19—21). 

70 Освен това както произтича от член 7, параграф 4 
от Директива 96/9, правото sui generis се прилага 
независимо от пригодността на базата данни и/или на 
нейното съдържание за закрила по-специално от авторско 
право. 

71 Както посочва българското правителство, от това 
следва, че твърдяното от Лакорда обстоятелство, че 
съдържащите се в правноинформационната система на 
Апис елементи не могат да се ползват със закрилата на 
авторското право поради своя официален характер, само 
по себе си не може да обоснове лишаването на 
съвкупността от такива елементи от качеството „база 
данни“ по смисъла на член 1, параграф 2 от Директива 
96/9, нито изключването на такава съвкупност от 
приложното поле на предвидената в член 7 от тази 
директива закрила с правото sui generis. 

72 Следователно както изтъкват Апис, българското 
правителство и Комисията, официалният и публично 
достъпен характер на всички или на част от елементите, 
събрани в съвкупност от данни, не освобождава 
запитващата юрисдикция от задължението да провери в 
светлината на всички относими фактически обстоятелства 
дали тази съвкупност представлява база данни, подлежаща 
на закрила с правото sui generis поради съображението, че 
за придобиването, проверката и/или оформлението на 
общото ѝ съдържание е била необходима количествено 
или качествено съществена инвестиция (вж. в този смисъл 
Решение по дело Fixtures Marketing, C-46/02, посочено по-
горе, точки 32—38). 

73 Обстоятелството, че съдържанието на защитена 
база данни включва главно официални и публично 
достъпни елементи, също не освобождава националната 
юрисдикция от задължението при преценката на наличието 
на извличане и/или повторно използване на съществена 
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част от това съдържание да провери дали елементите, за 
които се твърди, че са били извлечени и/или повторно 
използвани от посочената база данни, представляват 
съществена в количествено отношение част от цялото 
съдържание на последната или евентуално дали 
представляват съществена в качествено отношение част от 
него, доколкото се явяват голяма човешка, техническа или 
финансова инвестиция за придобиване, проверка или 
оформление. 

74 Предвид изложените дотук съображения, на 
втория, третия и шестия въпрос следва да се отговори, че: 

– Член 7 от Директива 96/9 трябва да се тълкува в 
смисъл, че при наличието на обща съвкупност от елементи, 
която включва отделни подгрупи, когато се преценява 
наличието на извличане и/или повторно използване на 
съществена част в количествено отношение от 
съдържанието на база данни по смисъла на този член, 
обемът на елементите, за които се твърди, че са били 
извлечени и/или повторно използвани от една от тези 
подгрупи, трябва да се съпостави с обема на цялото 
съдържание на тази подгрупа, ако тя сама по себе си 
представлява база данни, отговаряща на условията за 
предоставяне на закрила с правото sui generis. В обратния 
случай и стига посочената съвкупност да представлява 
такава защитена база данни, съпоставката трябва да се 
извърши между обема на елементите от различните 
подгрупи на тази съвкупност, за които елементи се твърди, 
че са били извлечени и/или повторно използвани, и обема 
на цялото съдържание на посочената съвкупност. 

– Обстоятелството, че елементите, за които се 
твърди, че са били извлечени и/или повторно използвани от 
защитена с правото sui generis база данни, са били 
придобити от нейния производител от източници, които не 
са публично достъпни, може в зависимост от размера на 
човешките, технически и/или финансови средства, вложени 
от този производител за събирането на разглежданите 
елементи от такива източници, да има значение за 
квалифицирането на тези елементи като съществена в 
качествено отношение част от съдържанието на 
съответната база данни по смисъла на член 7 от Директива 
96/9. 
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– Официалният и публично достъпен характер на част 
от елементите, съдържащи се в база данни, не 
освобождава националната юрисдикция от задължението 
при преценката на наличието на извличане и/или повторно 
използване на съществена част от съдържанието на 
посочената база данни да провери дали елементите, за 
които се твърди, че са били извлечени и/или повторно 
използвани от посочената база данни, представляват 
съществена в количествено отношение част от цялото 
съдържание на последната или евентуално дали 
представляват съществена в качествено отношение част от 
него, доколкото се явяват голяма човешка, техническа или 
финансова инвестиция за придобиване, проверка или 
оформление. 

По съдебните разноски 
75 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) 
реши: 

1) Разграничението между съответните понятия 
„постоянно пренасяне“ и „временно пренасяне“ по 
смисъла на член 7 от Директива 96/9/ЕО на 
Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 
година за правна закрила на базите данни се основава 
на критерия за времето на съхранение на извлечените 
елементи от защитената база данни върху носител, 
различен от носителя на тази база данни. Моментът, в 
който е налице извличане по смисъла на посочения 
член 7 от защитена база данни, достъпна чрез 
електронно средство, съответства на момента на 
фиксирането на пренасяните елементи върху носител, 
различен от носителя на тази база данни. Това понятие 
за извличане не зависи от целта, преследвана от 
извършителя на разглежданото действие, нито от 
евентуално внесените от него модификации в 
съдържанието на така пренесените елементи, нито от 
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евентуалните разлики в структурната организация на 
съответните бази данни. 

Обстоятелството, че материалните и техническите 
характеристики на съдържанието на защитена база 
данни на даден производител са налице и в 
съдържанието на база данни на друг производител, 
може да се тълкува като белег за наличието на 
извличане по смисъла на член 7 от Директива 96/9, 
освен ако това съвпадение може да се обясни с други 
фактори, а не само с извършено пренасяне между 
двете съответни бази данни. Фактът, че елементите, 
придобити от производителя на база данни от 
източници, които не са публично достъпни, са налице и 
в базата данни на друг производител, сам по себе си не 
е достатъчен да докаже наличието на такова 
извличане, но може да представлява белег за него. 

Естеството на компютърните програми, 
използвани за управлението на двете електронни бази 
данни, не е част от преценката за наличието на 
извличане по смисъла на член 7 от Директива 96/9. 

2) Член 7 от Директива 96/9 трябва да се тълкува в 
смисъл, че при наличието на обща съвкупност от 
елементи, която включва отделни подгрупи, когато се 
преценява наличието на извличане и/или повторно 
използване на съществена част в количествено 
отношение от съдържанието на база данни по смисъла 
на този член, обемът на елементите, за които се 
твърди, че са били извлечени и/или повторно 
използвани от една от тези подгрупи, трябва да се 
съпостави с обема на цялото съдържание на тази 
подгрупа, ако тя сама по себе си представлява база 
данни, отговаряща на условията за предоставяне на 
закрила с правото sui generis. В обратния случай и 
стига посочената съвкупност да представлява такава 
защитена база данни, съпоставката трябва да се 
извърши между обема на елементите от различните 
подгрупи на тази съвкупност, за които елементи се 
твърди, че са били извлечени и/или повторно 
използвани, и обема на цялото съдържание на 
посочената съвкупност. 

Обстоятелството, че елементите, за които се 
твърди, че са били извлечени и/или повторно 
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използвани от защитена с правото sui generis база 
данни, са били придобити от нейния производител от 
източници, които не са публично достъпни, може в 
зависимост от размера на човешките, технически и/или 
финансови средства, вложени от този производител за 
събирането на разглежданите елементи от такива 
източници, да има значение за квалифицирането на 
тези елементи като съществена в качествено 
отношение част от съдържанието на съответната база 
данни по смисъла на член 7 от Директива 96/9. 

Официалният и публично достъпен характер на 
част от елементите, съдържащи се в база данни, не 
освобождава националната юрисдикция от 
задължението при преценката на наличието на 
извличане и/или повторно използване на съществена 
част от съдържанието на посочената база данни да 
провери дали елементите, за които се твърди, че са 
били извлечени и/или повторно използвани от 
посочената база данни, представляват съществена в 
количествено отношение част от цялото съдържание 
на последната или евентуално дали представляват 
съществена в качествено отношение част от него, 
доколкото се явяват голяма човешка, техническа или 
финансова инвестиция за придобиване, проверка или 
оформление. 
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РЕШЕНИЕ № 225 от 10.02.2012 г. на Софийски 
градски съд, Търговско отделение, VI-6 състав1 

в открито заседание на шести декември през две 
хиляди и единадесета година, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЯ СЪБЕВА 
при участието на секретаря Б.Ш., като разгледа 

докладваното от съдия Събева т.дело № 148 по описа за 
2007 г., и за да се произнесе, съдът взе предвид: 

Производството е по реда на чл.186 и сл.ГПК /отм./ 
Предявени са обективно съединени искове с правно 

основание чл.95 ал.1, т.1 и т.2 вр.чл.93в и чл.94 и чл.94а от 
ЗАПСП, както и чл.7 от Директива 96/9/ЕО на Европейския 
парламент и съвета. 

Образувано е по повод постъпила искова молба от 
„А.Х." ЕООД гр.С. срещу „Л." АД ***, като са предявени 
обективно съединени искове за установяване факта на 
нарушението, преустановяване на неправомерното 
използване, както и за плащане на обезщетение за 
извличане и повторно използване на база данни от 
продуктовите модули „А. Право" и „А. П." - претенции с 
правно основание чл. 94, във връзка с чл. 94а, във връзка с 
чл. 936, във връзка с чл. 93в ЗАПСП. Ищцовото дружество 
основава правото на искова защита с твърдението, че има 
качество „производител на база данни" по смисъла на чл. 
936, ал. 2 ЗАПСП и на основание чл.93в ЗАПСП може да 
забрани на всяко трето лице действията по извличане и 
повторно използване на съдържанието на базата данни на 
продуктовите модули „А. Право" и „А. П.". 

В ИМ се твърди, че ищецът е производител на базите 
данни „А. Право" и „А. П." и в това си качество се явява 
носител на особени права върху тези бази данни по см. на 
чл. 936 и сл. от ЗАПСП. От своя страна, в нарушение на чл. 
93в от ЗАПСП, ответникът бил извлякъл и използвал 
повторно в произведената и пусната в продажба на пазара 
правна система „Л.Л." съществена в количествено и 

                                                

1 Потвърдено от Софийски апелативен съд с Решение № 
1562/17.06.2013 г. по т.д. 2027/2012 г. по описа на САС, не е 
влязло в сила. 
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качествено отношение част от базите данни „А. Право" и „А. 
П." към дата 20.10.2006 г., а именно: 

От базата данни на „А. Право" е извлечена 
съществена в качествено и количествено отношение част, 
а именно от всичко 23 881 документи в модула „Българско 
право" на „Л.Л." текстове на над 19 700 документа, в т. ч. 
действащи, изменителни, отменени и ненормативни актове, 
което съставлявало 82,5 % от общия брой документи. Към 
тях следвало да се прибавят и „стари" редакции на 
нормативни актове; 

От базата данни на „А. П." е извлечена съществена в 
качествено отношение част, а именно непубликувана в 
други правни системи или в правната периодика П. на 
апелативните съдилища в Република Б., на Софийски 
градски съд и на Районен съд - Б.; 

Извличане на други данни, свързани с документи, а 
именно препратките 

между документите и легалните дефиниции на 
определени термини или понятия. 

Сочи се, че тази дейност била извършена от лица, 
които имали служебен достъп до оригинерната база данни 
на „А.". Изрично в ИМ е подчертано, че „ дружеството 
нарушител е извлякло всички тези данни не чрез 
простото им копиране документ по документ от 
потребителската система, а чрез копирането на 

оригинерната база данни в пълния й обем и в онзи 
структуриран вид, в който тя се съхранява в 
производствения офис на „А." към дата 20.10.2006 г. 
Твърди се и че служители на „Л." АД са положили големи 
усилия да прикрият следите от „неправомерното" копиране 
и извличане на информация, като изтрили всички 
споменавания на „А.", а също и голяма част от редакционни 
бележки. 

В петитума на ИМ се иска съдът да осъди ответника 
да преустанови нарушението, както и да заплати 
обезщетение от 100 000 лв., като в хода по същество бе 
уточнено, че се иска съдът сам да определи размера на 
обезщетението за причинените вреди, ведно със законните 
последици. 

Ответникът оспорва исковете по основание и размер, 
като изтъква факта, че „Л." АД било самостоятелен 
производител на база данни, поради направени инвестиции 
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в уникални компютърни програми за създаване, 
актуализиране и визуализиране на базата данни. 
Благодарение на компютърните програми Правно- 
информационната система (ПИС) на „Л." АД се 
обработвала по принципно различен начин и се отличавала 
с уникалност на структурата и класификацията на базата 
данни. Съдържанието на базата данни, които нямали 
характер на обекти на авторски и сродни права, било 
добИ.о от „Л." АД от общодостъпни източници. Освен това, 
ответното дружество възразява срещу установяване на 
извършеното извличане чрез сравняване на база данни, 
намиращи се на компютри, които се намират в държане на 
ищцовото дружество, като навежда довод за възможна 
техническа манипулация. 

Твърди, че не е извлякъл нито цялата, нито част от 
базата данни на ищеца, в т. ч. не е „копирал оригинерната 
база данни в пълния й обем"; Създал е собствена база 
данни за правно-информационната система Л.Л., в която е 
инвестирал първоначално сумата от 260 000 лв., наел е 
служители по граждански и трудови договори, създал е 
уникални компютърни програми за обработване на базите 
данни, а също така е структурирал въпросните бази данни 
по свой уникален начин, който няма нищо общо със 
структурата на базите данни на ищеца. Също така, 
ответникът е създал по легален начин бази данни, 
представляващи нормативни актове от Народното 
събрание и Министерски съвет, както и право на ЕС. 
Ответникът е придобил по легален начин и съдебната П. на 
съдилищата, още повече че по закон те са задължени да 
публикуват решенията си. 

Моли предявените искове да бъдат отхвърлени като 
неоснователни с присъждане на направените по делото 
разноски, в това число и пред съда на ЕО. 

Съдът след като се съобрази с доводите изложени в 
исковата молба и обсъди събраните по делото писмени и 
гласни доказателства, съобразно разпоредбата на чл.188 
от ГПК /отм./, приема за установено от фактическа и правна 
страна следното: 

От фактическа страна: 
С определение на съда в о. з. на 30.10.2007 г. съдът 

уважи искането на ищеца и отправи преюдициално 
запитване до Съда на ЕО с искане за тълкуване на чл. 7 (2) 
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от Директивата 96/9/ЕО от 11 март 1996 г. относно понятия 
от значение за решаване на правния спор. След 
приключване на процедурата по преюдициалното 
запитване, 

Съдът на ЕО излезе с решение, с което дава 
задължителни указания по прилагането на закона и 
директивата. В решението обаче не се съдържат отговори, 
които директно да доведат да решаване на спора по 
същество. Националният съд ще трябва сам да преценява 
обстоятелствата по делото, съобразно указанията на Съда 
на ЕО. 

На основание чл. 633 ГПК Решението CEC на ЕО 
№С-545/2007г. по преюдициалното запитване е 
задължително за всички съдилища и учреждения в Б.. 
Решението има т.н. „сила на тълкувано нещо". При 
тълкуването и прилагането на разпоредбата на чл. 96в 
ЗАПСП настоящата съдебна инстанция е обвързана от 
тълкуването, което Съда по справедливостта е дал на 
разпоредбата на чл. 7, ал. 1 и 2 от Директива 96/9/ ЕО, 
(съответно транспонирана в чл. 93в ЗАПСП). Силата на 
тълкувано нещо обхваща не само отговорите на 
поставените от националния съд въпроси, но и всички 
съображения и (мотивите), които са обосновали даденото 
от Европейския съд тълкуване. 

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета установява двоен правен режим на правна закрила 
на базата данни като обект на материалното право. В 
единия случай съгласно чл. 3 от Директивата базата данни 
се закриля като обект на авторско право, при положение, че 
подбора и подредбата на съдържанието на базата данни са 
резултат от творческа дейност. В обхвата на авторско 
правната закрила попада формата, в която е обективира 
базата данни, нейната структура. 

От друга страна, закрилата на съдържанието на 
базата данни изрично е изключена от приложното поле на 
авторското право - чл. 3, ал. 2, във връзка с чл. 7, ал. 4 
Директивата. Нещо повече, Директивата (чл. 7 и 
следващите) предвижда особена, „sui generis" закрила на 
съдържанието на базата данни, която изначално е 
различна от авторско правното закрила на формата на 
обективиране на базата данни (в този смисъл и 
съображениеи 4, 5, 6 и 39 от Преамбюла на Директивата). 
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Съгласно Директивата „sui generis" закрилата на 
съдържанието на базата данни се предоставя на лицето, 
което е направило инвестиции в придобИ.ето, сверяването 
и представянето на съдържанието на базата данни, когато 
тези инвестиции са съществени в количествено и 
качествено отношение. При обосноваване на „sui generis" 
закрила на съдържанието на базата данни без всякакво 
значение е структурата, класификацията на базата данни, 
тъй като те се отнасят до формата, която се закриля от 
авторското право. 

Разпоредбите на Директива 96/9/ЕО са 
транспонирани в ЗАПСП, като „sui generis" закрила на 
съдържанието на базата данни е отделена в 
самостоятелна глава 11 а на закона(чл. 93б-чл. 93з), за 
разлика от авторско правната закрила, установена в чл. 3, 
ал. 2, т.З ЗАПСП. 

Понятието „извличане" в светлината на тълкуването, 
дадено от Решение на Съда на ЕО (сега CEC) №С-
545/2007 г. 

Съгласно съображение 40 от решението понятието 
„извличане" следва да се разбира „в широк смисъл, като 
означаващо всяко неразрешено действие на присвояване 
на цялата или на част от съдържанието на база данни, като 
в това отношение естеството и формата на използвания 
начин на действие са без значение." 

Като решаващ критерий за извършено извличане 
Европейският съд в съображение 41 от мотивите сочи: 
„...наличието на дадено действие по пренасяне на цялата 
или на част от съдържанието на съответната база данни на 
друг носител от същото естество като това на носителя на 
посочената база данни или от различно естество. Такова 
пренасяне предполага, че цялата или част от 
съдържанието на дадена база данни се намира върху друг 
носител, различен от този на оригиналната база данни." 

На тази основа в съображение 44 от мотивите Съдът 
по справедливостта е провел и разграничението между 
„постоянно" и „временно" пренасяне: „...разликата между 
постоянното и временното пренасяне е във времето на 
съхранение върху друг носител на извлечените от 
оригиналната база данни елементи. Постоянно пренасяне е 
налице, когато посочените елементи са трайно фиксирани 
върху друг носител, различен от оригиналния, докато 
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временното пренасяне е налице, когато тези елементи са 
съхранявани за ограничен период от време върху друг 
носител, например оперативната памет на компютър." 

В съображение 47 Съдът е подчертал, че „за целите 
на тълкуването на понятието извличане също така е без 
значение, че пренасянето на съдържанието на защитената 
база данни води до подредба или организация на 
съответните елементи, различна от тази, която 
характеризира оригиналната база данни." В допълнение 
съображение 48 установява, че „...предвид наличните 
технически възможности за реорганизация на електронните 
база данни, обстоятелството, че цялата или част от 
съдържанието на такава защитена с правото ,,sui generic" 
база данни се открива в модифицирана форма в друга база 
данни, само по себе си не е пречка за установяване на 
наличието на извличане. Същото се отнася и до ... 
обстоятелството за наличието на разлики в структурната 
организация на двете съответни бази данни." 

Всъображение 51 е посочил, че „Що се отнася до 
обстоятелството, че .... материалните и техническите 
характеристики на съдържанието на база данни са налице 
и в съдържанието на друга база данни, то може да се 
тълкува като белег за наличието на пренасяне между двете 
бази данни и следователно на извличане, „...запитващата 
юрисдикция обаче следва да прецени дали това 
съвпадение не може да се обясни с други фактори като 
еднаквия характер на използваните източници при 
създаването на двете бази данни и наличието на такива 
характеристики в тези общи източници." И на следващо 
място съображение 52 допълва, че „... необходимо е също 
така да се уточни, че фактът, че елементи, придобити от 
производителя на база данни от източници, които не са 
публично достъпни, са налице и в база данни на друг 
производител, сам по себе си не е достатъчен да докаже 
наличието на пренасяне от носителя на първата база данни 
върху носителя на втората, доколкото е възможно 
посочените елементи да са били събрани и пряко от 
производителя на втората база данни от същите източници 
като използваните от първия производител. Този факт 
обаче може да представлява белег на извличане." 
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Предвид указанията, дадени с Решение № С-545/2007 
г. съда на ЕО, по делото са изслушани и приети следните 
писмени и гласни доказателствени средства: 

От заключението на депозираната съдебно-
техническа експертиза, прието в о.с.з. на 06.12.2011г. с 
в.л.А.Т., прието от съда като обективно и компетентно 
дадено и оспорено от страна на ответника, се установи, че 
в базите данни на „Л." АД се откриват идентични 
специфични редакционни бележки от обработката на 
базите данни на „А. право" и „А. П.", като: текстовете на 
„залепените" допълнителни, преходни и/или заключителни 
разпоредби към консолидираните версии на изброените 
български нормативни актове (вкл. по отношение на броя 
на знаците "." (точка) в многоточията) в системите „Л.", „А. 
5х" и „А. 6" са идентични. Текстовете, визуализирани в 
онлайн версията на продукта „Л.", не съдържат „залепени" 
допълнителни, преходни и/или заключителни разпоредби, 
както и многоточия под формата на разделители. 
Изброените обемни нормативни актове в продуктовия 
модул „А. Право" в системите „А. 5х" и „А. 6" и в 
продуктовия модул „Българско право" в системата „Л.", 
както и в онлайн версията на продукта „Л.", са разделени на 
части по идентичен начин, вкл. са разделени на едни и 
същи части. Текстовите препратки към предходно 
(предходни) приложение (приложения) към Наредба № 8 от 
2004г. за допълнителните правила за тарифно класиране 
на стоки в началото на изброените приложения към 
Наредба № 8 от 2004г. са изписани по един и същи начин, 
като за „Л." функционалността е изключена. 

Налице са изброените правописни, редакционни или 
от друго естество грешки в посочените актове в 
продуктовия модул „А. Право" на системите „А. 5х" и „А. 6" и 
в продуктовия модул „Българско право" на системата „Л.". 

Налице са идентични препратки към преводи на 
английски език на български нормативни актове, които са 
поставени под формата на забележка „Име на акта на 
английски език: "[Наименование на акта на английски език]", 
в продуктовия модул „А. Право" в системите „А. 5х" и „А. 6" 
и в продуктовия модул „Българско право" в системата „Л.", 
в текстовете на изброените нормативни актове. При 
щракване с мишката върху препратката се отваря преводът 
на съответния документ в продуктовия модул „А. Право" на 
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системите „А. 5х" и „А. 6", но тази функционалност е 
изключена в продуктовия модул „Българско право" на 
системата „Л."; 

В текстовете на изброените документи от продуктовия 
модул „Българско право" на системата „Л.Л." се срещат 
посочените незаличени служебни полета и препратки, 
използващи специфичния синтаксис на Системата за 
управление на бази данни (СУБД) „BRS Search", 
използвана от ищеца „А.- Х.вич" ЕООД за администриране 
на базата данни на продуктовия модул „А. Право". 

Броят на съдебните актове на Апелативен съд - гр. 
Варна в продуктовия модул „Съдебна П." в системата "Л." и 
в продуктовия модул "А. П." в системите „А. 5х" и „А. 6" е 
еднакъв - по 44 (четиридесет и четири) документа. 
Идентичността на наименованията (начина на изписване на 
заглавията на документите) вещото лице не може да 
установи по електронен способ, поради ограничеността на 
продуктите „Л." и „А. 5х" за експортиране на списък със 
заглавия. 

В онлайн версията на продукта „Л.", броя на 
съдебните актове на Апелативен съд Варна не е еднакъв с 
останалите системи. Наименованията (заглавията на 
документите) на изброените актове в продуктовия модул 
„Съдебна П." в системата "Л." и в продуктовия модул "А. П." 
в системите „А. 5х" и „А. 6" са идентични и в края на 
текстовете им има еднакви забележки, като: относно т. 
1.7.1.4, 1.7.1.7 - 1.7.1.10, 1.7.1.12, 1.7.3.5, 1.7.4.4 - вещото 
лице не е открило съответните актове в „А. 5х";В онлайн 
версията на продукта „Л." заглавията на документите са 
идентични, но непълни (липсват имената на докладчиците 
в края на заглавието). В края на текстовете няма 
забележки. 

При търсене на думата „Б." в заглавията на 
документите в продуктовия модул „Съдебна П." на 
системата "Л." - в подпалка "По години", излиза списък с 89 
броя решения на Районен съд - гр. Б.. Поради липсата на 
възможност за експортиране на списък на заглавията от 
„Л." и големия им брой, вещото лице е сравнило визуално 
петте резултата при търсене в „Л." по ключова дума „1997" 
със списъка в „А. 6", като текстовете на заглавията 
съвпадат. В онлайн версията на продукта „Л." не излиза 
списък с 89 броя решения на Районен съд - гр. Б.; 
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Наименованията и съдържанието на изброените 
съдебни актове на Апелативен съд - гр. С. в продуктовия 
модул „Съдебна П." в системата "Л." и в продуктовия модул 
"А. П." в системите „А. 5х" и „А. 6" са идентични, както и 
извадените в началото на документа (т.нар. „мото") 
текстове. 

В онлайн версията на продукта „Л." заглавията на 
документите са идентични, но непълни (липсват имената на 
докладчиците в края на заглавието). Текстовете „Мото" не 
са идентични; 

Наименованията и съдържанието на изброените 
актове на Апелативен съд-гр.Пловдив в продуктовия модул 
„Съдебна П." в системата "Л." и в продуктовия модул "А. П." 
в системите „А. 5х" и „А. 6" са идентични, както и 
поставените в края на документа забележки; 

В онлайн версията на продукта „Л." заглавията на 
документите са идентични, но няма забележки в края на 
текстовете; 

Наименованията и съдържанието на изброените 
документи на Апелативен съд - гр. Пловдив в продуктовия 
модул „Съдебна П." в системата "Л." и в продуктовия модул 
"А. П." в системите „А. 5х" и „А. 6" са идентични, и са 
налични поставени след логическия край на съдебния акт 
еднакви текстове; 

В онлайн версията на продукта „Л." заглавията на 
документите са идентични, но няма поставени след 
логическия край на съдебния акт текстове; В продуктовия 
модул „Съдебна П." в системата"Л." и в продуктовия модул 
"А. П." в системите „А.5х" и „А. 6" наименованията на 
изброените съдебни актове са идентични, както и е 
допусната една и съща правописна грешка, респ. липсващ 
знак "№", при изписването им. 

Текстовете на статиите на П. Р. „За" и „против" 
апелацията" и „Някои нови съдебни производства по НПК, в 
сила от 2000 г." в правните информационни системи „Л." - 
модул „Българско право", „А. 5х" - модул „А. Право" и „А. 6" 
- модул „А. Право" са идентични. В онлайн версията на 
продукта „Л." вещото лице не е открило гореописаните 
текстове; 

На въпросите на ответника вещото лице на П. не е 
отговорило с аргумента, че няма достъп до СИЕЛА или че 
ищецът е този, който може да предостави информацията. 
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Вещото лице не е направило крайни изводи досежно 
наличието на идентичност като „съществена част" между 
двете бази данни, като е предоставило тази преценка на 
съда, нито е направило изчисления дали установените 
съвпадения са съществени в качествено или количествено 
отношение т.е. дали са повече от 50% между 
съдържанието на двете бази данни, /предвид твърдението 
на ищеца за 82.5% съвпадения/. 

От заключението на депозираната съдебно-
техническа експертиза, прието в о.с.з. на 29.05.2007г. с 
в.л.Т. Т., прието от съда като обективно и компетентно 
дадено и неоспорено от страните, се установи, че няма 

идентичност между базите данни на ищеиа и 

ответника, описани в ИМ, в т. ч. по отношение на 
тяхната структура, съдържание, формат, препратки 
между документите, легални дефиниции и др. п., както и 
че няма взаимно съответствие между двете бази данни. 

За да стигне до този извод вещото лице е изследвало 
двете бази данни по критериите : формат и структура, 
обособени структурни елементи (заглавие, история, 
раздели, глави, препратки, класификация и пр. Установило 
е, че двете бази данни са принципно различни - тази на 
ищеца е разработена на компютърна платформа Dos и във 
формат BRS Search, който подрежда документите като 
последователни неструктурирани блокове, докато тази на 
ответника е на по- съвременната платформа Windows и във 
формат XML, позволяващ описване на данните в 
йерархични структури, т. е. с по-големи възможности от 
тези на ищеца. От извършено сравнение на документи в 
суров вид, в какъвто се съхраняват в оригинерните бази 
данни на двете страни е видна принципната разлика в 
обработката и съхраняването на документите; 
оригинерната база данни на ищеца не е копирана в 

базата данни на ответника в пълния й обем и 

структурен вид и не е възможно да бъде копирана в 

базата данни на ответника. Това заключение на вещото 
лице е базирано както на описаните изводи по-горе, така и 
на извършен експеримент с въвеждане на документ от 
базата данни на ищеца в тази на ответника, при който се 
получават множество съобщения за грешки. Това 
становище се подкрепя и от факта, че страните използват 
съвсем различни компютърни програми за създаване, 
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обработване, визуализация и актуализиране на базите 
данни. Тези програми са различни и като брой програми, и 
като технологична последователност при обработката на 
базата данни, резултатът от изпълнението им също е 
различен; налице са публично достъпни източници на 

информация - на хартиен и електронен носител, както 
и достъпни в Интернет, които съдържат текстове на 
нормативни и съдебни актове, които се съдържат в 

базите данни и на ищеца, и на ответника и които 

текстове са посочени като примери за извличане в т. 

нар. ..експертно заключение" на ищеца, приложено към 
исковата молба. 

За този извод вещото лице е извършило подробен 
преглед на достъпни чрез Интернет електронни адреси на 
редица институции, национални и регионални. Нещо 
повече, на цитираните адреси съдържащите се 
документите носят същите характерни белези, които 
ищецът в т. нар. „експертно заключение" сочи като примери 
за извличане - в т. ч. незаличени бележки на редакцията, 
незаличени препращания към преводи на английски език на 
документите, редакционни техники за обозначаване 
историята на актовете, „залепени" преходни и 
заключителни разпоредби от изменителни и други актове и 
означаване на противоконституционни разпоредби; не са 

налице напълно идентични или несъществено 

отличаващи се текстове на консолидирани версии в 
проверените от вещото лице нормативни актове в 
базите данни на двете страни. Вещото лице е сравнило 
примери в двете бази данни и е установило, че въпреки че 
документите си приличат като текстове, което няма как да е 
другояче, предвид това, че се касае за нормативни актове, 
за всеки от тях са налице и разлики, вкл. различни техники 
при оформяне на редакционни забележки, изменителни 
текстове, противоконституционни разпоредби и др. Към 
експертизата е приложена таблица, от която е видно в 
какво се състоят разликите при редактирането на 
документите. Очевидно се касае за самостоятелен подход 
във всяка от базите данни. Не са налице напълно 

идентични или несъществено отличаващи се 

текстове на консолидирани версии в проверените от 
вещото лице съдебна П. в базите данни на двете 
страни. 
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Вещото лице е установило, че в базата данни на 
ответника се съдържат 111 504 документа, а в тази на 
ищеца - 103 647 документа. При сравняването на част от 
тези документи се наблюдават разлики, в заглавията и в 
начина на редакционно оформяне, което е дадено като 
пример в таблица от вещото лице. Разликите се състоят в 
изнесени препратки, различни правописни грешки, бележки 
на редакция, мото на документа и др. п. Очевидно също се 
касае за самостоятелно оформяне на съдебната П. от 
двете страни. 

Въз основа на горния задълбочен анализ, вещото 
лице Т. Т. заключава, че базите данни на ищеца и 
ответника са напълно различни като формат и структура и 
не е възможно базата данни на ищеца да е копирана и 
възпроизведена в базата данни на ответника. 

Освен изложените по-горе изводи, може да се 
направи заключение, че дори в двете бази данни да се 
срещат документи с еднакви редакционни бележки, 
препратки, грешки и пр, то абсолютно същите документи се 
срещат и в трети публично достъпни източници, от които и 
двете страни са могли да ги придобият и което обяснява 
наличието на общи белези в тях. Приложените за това 
конкретни примери от ответника са потвърдени от вещото 
лице, което е добавило и свои примери. Този аргумент е 
от особено значение предвид цитираните 
задължителните указания на Съда на ЕО относно това, 
че наличието на определени съвпадения в елементи от 
базите данни би могло да се дължи на използването на 
общи източници на информация, а не непременно е 
белег за извличане. 

С оглед заключенията и на двете СТЕ, приети от съда 
като обективно и компетентно дадени, настоящата съдебна 
инстанция намира за недоказан факта на извличане /било 
то временно или постоянно/ на съществена част в 
качествено или количествено отношение между двете бази 
данни /още повече при наличието на 82.5% с оглед 
твърдението на ищеца в исковата молба, който носи 
доказателствената тежест при условията на пълно и главно 
доказване/. 

В хода да производството са събрани и гласни 
доказателствени средства - разпитани са свидетели, а 
именно - св.А. и М., както и св.Х. К. и П. В.. 
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На първо място в о. с. з. на 29.05.2007 г. са разпитани 
т. нар. „експерти" И. А. и М. М., изготвили „експертното 
заключение", приложено към ИМ, където се съдържат 
твърдения за извличане на базата данни на ищеца от 
страна на ответника и се дават примери. По време на 
разпита се установи, че двете лица нямат качество на 
експерти по см. на ГПК, а просто по поръчка на ищеца и по 
предаден от него сравнителен материал е извършено 
сравнение, при което са установени „прилики" и „разлики" 
между базите данни. Св. М. признава, че двата продукта са 
„абсолютно различни като логика, по която обработват 
базата данни". Експертите са проверили едва няколко 
десетки документи (от недопуснатия от съда недостоверен 
източник), без да се търсят прилики с публично достъпни 
източници, както изрично признават. 

Предвид горното свидетелските показания на лицата 
И. А. и М. М. не следва да се кредитират изцяло, а следва 
да се оценяват като заинтересовани по смисъла на чл.136 
ГПК /отм./, тъй като ищецът им е поръчал и платил 
извършването на изследване, като сам им е предоставил 
сравнителен материал, недопуснат като доказателствен 
материал от съда. 

В показанията си св.Х. К. заявява, че е работил в 
предприятието „А. Х. " ЕООД от 1997г. и сочи начинът, по 
който са били създадени консолидираните версии на 
нормативните актове на ПИС „А. право" с внесените в тях 
изменения и допълнения. Консолидираните версии на 
нормативните актове не се съдържали в държавното 
издание, а били резултат от редакторска работа на „А. 
Х.вич" ЕООД. В рамките на свободния достъп в сайтовете 
на ведомствата била само актуалната версия на 
нормативния акт. Така наречените „исторически редакции", 
почти никъде не били достъпни или на частни сайтове ги 
имало през последните 2-3 години. Междинните редакции 
на актовете не били масово достъпни. В такава посока било 
и първата работа на свидетеля, когато постъпил в „А." - 
тогава направили т.н. „машина на времето", тъй като 
разбрали колко полезни били старите редакции, когато 
юристите разглеждали казус от преди няколко години. При 
излизането на пазара на продукта на „Л." АД установили, че 
историческите версии на актовете в ПИС на ответника са 
същите версии, които били в базата данни на „А.". 
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Извършването на консолидация на нормативен акт, 
означаването на измененията и допълненията, било 
редакторска работа. В Закона за нормативните актове не 
било посочено, как да се индикира изменение и 
допълнение и затова редакцията на всяка от страните в 
спора била приела определени правила за еднаквост. 
Всяка редакция имала свой стил на обозначаванена тези 
изменения, това било организационна специфика. Понякога 
се налагало да се поставят организационни бележки, 
бележки на редакцията. Ако имало допусната техническа 
грешка от законодателя, примерно след ал. 8 се добавя ал. 
9, а всъщност акта намал ал. 8, техническата грешка се 
отбелязва. В такива случаи редакцията се обаждала във 
ведомството, приело нормативния акт и грешката се 
отстранявала. Това било специфичен редакторски труд. 
Друг подобен труд бил, когато има преходни и 
заключителни разпроредби в изменения акт и те касаят по 
някакъв начин действието на съответния ЗИД, редакцията 
прикрепяла акта и най-отдолу поставяли т.н. жаргонно 
„сателитки" и ги прикрепяли за заварени производства - 
производствата по еди кой си член се довършвали по 
същия начин. Редакцията имала точни условия за 
прикрепване. При „А." правилата били точно кои версии да 
се прикрепват. Другите редакции го правили по различен 
начин. В продукта информацията, като цяло, документите 
не били обект на авторско право, защото били нормативни 
актове и актове на съдилищата. По невнимание на 
редакцията там попаднали статии на П. Р., на когото по -
късно било платено обезщетение. Тези статии били открити 
по-късно и в системата на „Л." АД. В „А." свидетелят е 
работил с Г.Г., Г.Г., К.К. и Ч.К.. Г. лично бил програмирал 
системата „А. 3" и след това системата „А. 4" по 
възлагане на „А. Х.вич" ЕООД. По-късно Г. е бил 
привлечен като съдружник в групата „А.". Г. бил 
ръководител на целия софтуерен отдел на „А.". 
Другите - Г., К. и К. били програмисти в софтуерния 
отдел на „А.", като К.К. и Ч. К. от 2005 г. започнали 
разработването на „А. 6". Г.Г. като съдружник се 
ползвал с пълно доверие във фирмата. Той отговарял 
за сървъри, база данни, имал пълен достъп. По същия 
начин програмистите в софуерния отдел имат сървър, 
в който влизат с парола и там се намирали базата 



48 

данни на продуктите и всички кодове, които те 
създавали при самата работа и блоговете, които те 
създавали. Г.Г. напуснал „А." в края на м.01.2006 г. 
поради продължил дълго време скандал между 
съдружниците. В края на същия месец подали 
заявления за напускане и лицата Г., К. и К.. „Л." АД била 
създадена в края на м.05.2006 г. и тримата Г., К. и К. 
отишли да работят там. Те били в първия управителен 
съвет. Г.Г. бил ръководтител на софуерниа отдел и 
след това станал изпълнителен директор на „Л." АД. 
Продуктът „А. право" бил собственост на „А. Х.вич" ЕООД. 
Свидетелят К. не бил виждал лично базата данни на „А." да 
се слага в куфарче и не знаел как може една база данни да 
се сложи в куфарче, това не било вещ, която да се вземе 
да се носи. Г. като програмист имал пълната база данни в 
лаптопа си, имал е пълен достъп до цялата база данни, 
защото в качеството си на главен програмист и съдружник е 
имал неограничен достъп. Ставало дума за достъп до 
съдържанието. Всяко електронно съдържание можело да 
се конвертира с автоматични средства в друг формат. 

От своя страна св.П. В. твърди, че е работила в 
предприятието „А. Х.вич" ЕООД от 2001 г., като част от 
задълженията й включвали ръководство и контрол на 
правно-информационни продукти „А. П." и „А. право" и 
отговаряла изцяло за качеството и пълнотата на 
информацията, контакта с клиенти и съдружници. От 
свидетелските показания на В. се установява, че по 
продуктът „А. П." работата започнала от средата на 2003 г. 
През 2003 г. единствения съд, който е предоставял достъп 
до съдебната П., бил ВАС. Достъпът до друга П. имало 
чрез бюлетина на ВКС и правните списания. От време на 
време излизал и по някои сборник със съдебна П.. 
Единствен начин за снабдяване със съдебна П. било чрез 
съдилищата и това било 99 процента от случаите, а 
останалият един процент бил чрез адвокати и били 
предоставяни решения по конкретни техни дела. 
Потребителите искали да видят делото в развитие от 
гледна точка на фактологията. Потребителите искали да 
видят първоинстанционното решение. Потребителите не 
искали да видят направо правни изводи по делото, защото 
един правен извод, както излизал в бюлетина на ВКС, бил 
недостатъчен. Интересът бил към П.та на окръжните и 
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апелативните съдилища, защото голяма част от делата по 
определени казуси не стигат до ВКС. „А." поискали с писма 
до Окръжните и Апелативните съдилища официално да им 
предоставят съдебна П.. И тогава и сега нямало особен 
ентусиазъм да се предоставя, да се дава публичност на 
съдебните актове. Когато свидетелката започнала работа в 
„А.", тогава във фирмата работели Г.Г. и Г.Г., а К.К. и Ч.К. 
дошли по-късно. На П. всички програмисти разполагали с 
базата данни, тъй като те правили софтуерни програми, 
които помагали на тези бази данни да се появят в 
компютрите. Г.Г. и К.К. отишли да работят в „Л.", която е 
създадена от бивш съдружник в „А.". След като на 
пазара излиза продукта на „Л." АД свидетелката лично 
направила сравнение с продукта на „А.", който касае 
съдебната П., защото свидетелката била най- добре 
запозната с отличителните белези и начина, по който се 
качват съдебните решения. В „А." се следяла тази 
информация. Това били отличителни неща, тъй като това 
било голям ръчен труд. 

Въз основа на събраните гласни доказателствени 
средства настоящата съдебна инстанция приема за 
безспорно установено, че към момента в управленския 
екип на Л. АД - в Съвета на директорите на дружеството 
присъства Г.Г., който притежава 18 годишен опит в 
разработката на правно-информационни системи, бил е 
съдружник в ищцовото дружество А. вкл. е автор на 
софтуерните продукти „Норма" за периода 1993-1996 г. и 
има защитена магистърска теза „Правни информационни 
системи" в СУ. Търговско дружество, на което той е бил 
едноличен собственик в продължение на 10 години, е 
имало дялово участие в дружествата от групата А.. Г. е 
автор на софтуерната разработка А. 5 X, напуснал е „А." в 
края на м.01.2006г. поради продължил дълго време скандал 
между съдружниците, след което в края на същия месец 
подали заявления за напускане и лицата Г., К. и К.. 
Ответното дружество „Л." АД е създадено в края на 
м.05.2006г. и тримата специА.ти Г., К. и К. са преминали на 
работа там. 

Безспорно е установено между страните, че ответното 
дружество Л. АД навлиза на пазара в страната от есента на 
2006г. В редица държавни институции Л. АД е провела 
официални презентации и е инсталирала софтуерния си 
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продукт, който се ползва от служителите в съответните 
ведомства. Сред тях са Министерски съвет на Република 
Б., Министерство на външните работи, Министерство на 
земеделието, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на здравеопазването, Върховен касационен 
съд, Върховен административен съд, Върховна касационна 
прокуратура, Върховна административна прокуратура, 
Софийска окръжна прокуратура, Главна дирекция 
Гражданска въздухоплавателна администрация, Българска 
академия на науките и много други. 

В този смисъл вярно е, че служителите на Л. АД са 
имали пряк достъп до съдържанието на базата данни на А. 
/още повече те са създали голяма част от нея/, което не е 
пряко доказателство за извършено извличане по смисъла 
на чл.7 Директивата. 

С оглед на решението на съда в Л. по дело С-
545/07, където изрично е подчертано, че инвестицията 
за придобИ.е, оформление и проверка на базите данни 
включва човешка, техническа и финансова инвестиция 
и вследствие на направената проверка в счетоводството на 
ответника, приетата в с. з. по делото от 16.11.2010 г. 
съдебно-счетоводна експертиза дава заключение, че 
инвестициите на Л. АД за производство на собствена 
база данни с „Българско право" и „Съдебна П." са 
общо в размер 156 605.00 лв., като съдържат както 
разходите формирали създаването, обработката и 
подръжката на бази данни в размер на 107 088.00 ле., 
така и инвестиции за процесния период в информационна и 
организационна инфраструктура, необходима за 
производството на собствената база данни на Л. АД, 
съдържаща „Българско право" и „Съдебна П." в размер на 
49 517,00 ле., в това число са установени и инвестиции в 
интернет свързаност, инвестиции за достъп и създаване на 
информационни масиви, инвестиции за лицензи и 
инвестиции за оборудване, в което се създава базата 
данни на Л. АД. 

За периода 25.05.2006-30.09.2006 г. по трудови 
правоотношения в Л. АД са изплатени възнаграждения в 
размер на 7 200.00 лв. За същия период Л. АД възлага над 
50 договора по извънтрудови взаимоотношения с 
инвестиция от 89 665 лв. Договорите обхващат предмет 
като текстообработка, правен анализ, сътрудничество при 
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разработка на българска правна система, създаване на 
структура и съдържание на българска правна система; 
обработка на български нормативни актове и съдебна П.; 
сваляне и обработка на информация от интернет и др. 

В общата инвестиция на Л. АД за производство на 
собствена база данни, съдържаща „Българско право" и 
„Съдебна П." от 156 605.00 лв. се включват разходите за 
формиране на базата данни на Л. АД и описаната по-горе 
инвестиция в информационна и организационна 
инфраструктура, техника, лицензи и оборудване. 

С оглед доказването на съществени в количествено и 
качествено отношение инвестицци в базите данни „А. 
право" и „А. П." от страна на „А. Х.вич" ЕООД, които 
инвестиции от своя страна са били засегнати от 
извлеченото съществено в количествено и качествено 
отношение съдържание, по делото са изслушани и приети 
основно и три допълнителни заключения на съдебно-
счетоводна експертиза. Видно от основното заключение на 
вещо лице П.П., прието в о.с.з. на 29.05.2007 г. за периода 
01.01.2000 - 31.12.2005 г. за създаването, 
осъвременяването и поддържането на „А. право" ищцовото 
дружество е направило инвестиции в общ размер на 593 
075 лева (общо за 6 години). Структурата на инвестициите 
е отразена в Приложение №1 към заключението. Видно от 
данните на Приложението основните и най - големи по 
размер инвестиции на „А. Х.вич" ЕООД в базата данни „А. 
право" се отнасят до заплащането на труда (работни 
заплати) и текстообработка, а именно 58.26%. В 
структурата на инвестициите присъстват съответни разходи 
за абонамент на ДВ и плащане на авторски 
възнаграждения. Съгласно отговор на въпрос №2 (стр.З от 
заключението) за периода 01.01.2000 - 31.12.2005 г. 
инвестициите в създаването, поддържането и 
осъвременяването на базата данни „А. П." са в общ размер 
на 32 001 лева. Съгласно Приложение №2 към 
заключението основното перо разходи за създаването на 
„А. П." се отнася до труда(работни заплати). 

Предвид твърденията на ищеца, че поради 
извършеното извличане от базите данни на „А. право" и „А. 
П.", „Л." АД не е направила инвестиции в създаването на 
своя база данни, а е инвестирала единствено в компютърна 
програма, по делото е изслушана и приета в о.с.з. 
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30.10.2007 г., допълнителна съдебно-счетоводна 
експертиза. Съгласно заключението на вещото лице (стр.4), 
дадено общо за двата продукта „Българско право" и 
„Съдебна П.", за периода 25.05.2006 - 30.09.2006г. 
инвестициите на „Л." АД са в общ размер на 107 088 лева. 
От справката към заключението е видно, че: най- голямото 
перо разходи е за обезпечаване на обработка на данни, 
което с пъти надвишава по единично взетите пера за 
събиране на информация и за работни заплати. 
Инвестициите за софтуер са установени до размер от 27 
145 лева. Анализът включва само 4 месеца и 6 дни, 
разходите за обезпечаване на обработката на данни 
заемат 57.77% от общите разходи, в което са включени 
разходи за хонорари и авторски възнаграждения /без 
разходи за осветление, отопление, вода, телефон, наеми, 
реклами, канцеларски материали, консумативи, които са 
включени като разходи от ищеца/. 

Разходите за заплати на специА.тите, участвали в 
създаването, обработката и поддръжката на база данни 
заемат едва 6.72% от общите инвестиции. Разходите за 
софтуер за визуализиране на база данни заемат 25.35%. 

По делото е изслушано и прието (о.с.з. на 
08.06.20Юг.) още едно допълнително заключение на 
съдебно-счетоводната експериза /л.882/. От отговорите на 
поставените въпроси е видно, че за периода от 01.01.2000г. 
до 31.12.2005г. „А. Х." ЕООД е направил инвестиции в 
размер на 60658,30лв. за събиране, сверяване и 
използване на съдебна П. на база данни „А. П.". На вещото 
лице през периода на изготвяне на експертизата не са 
предоставени документи за направени плащания от 
дружество „Л." АД за придобИ.е на правото да се ползват 
посочените в задачата статии и актове. Плащанията за 
съдебна П. на „Л." АД не са индивидуализирани по 
съдилища, а са част от инвестираните 156605.00 лв. 
Размерът на инвестициите за производството на собствена 
база данни на „Л." АД, съдържаща „Българско право" и 
„Съдебна П." за периода 25.05.2006-30.09.2006г. е 156 
605.00ле., инвестирани от капитала на дружеството. В 
счетоводството на дружеството не са отчитани поотделно 
направените инвестиции за модулите „Българско право" 
и „Съдебна П." за посочения период. 
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За периода 25.05.2006-30.09.2006г. на трудови 
правоотношения в „Л." АД са били 4 лица с 
възнаграждение за периода 7200.00 ле. За същия период 
„Л." АД има договори като възложител с над 50 лица по 
извън-трудови взаимоотношения с инвестиция от 89665 лв. 
Договорите обхващат предмет като текстообработка, 
правен анализ, сътрудничество при разработка на 
българска правна система, създаване на структура и 
съдържание на българска правна система; обработка на 
български нормативни актове; сваляне и обработка на 
информация от интернет и др. Разходите по „обезпечаване 
обработката на данни" покриват дейности по събиране, но 
не са завеждани в допълнителни счетоводни пера като 
„събиране", „сверяване" и „използване на база данни". 
Разходите за „визуализиране на база данни" са инвестиция 
в базата данни на „Л." АД, съдържаща „Българско право" 
и „Съдебна П.". Няма разпределение на тези инвестиции 
по допълнителни самостоятелни счетоводни пера. 
Инвестицията на „Л." АД в софтуер за производството на 
собствена база данни, съдържаща „Българско право" и 
„Съдебна П." е 56 426.00 лв. 

За придобИ.е на „А. П." дружеството „А. Х.." ЕООД е 
извършило плащания за периода от 01.01.2000г. ДО 
30.09.2006г. за 88 303,30лв. в т.ч. заплати 43671,00лв., 
допълнителни разходи 6423,00лв., договори с фондации, 
съдилища и физически лица - 38 209,30лв. 

За придобИ.е на данни представляващи съдебна П.: 
на Апелативен съд - В.Т. са изплатени 1200,00лв.; на 
Районен съд Б. са изплатени 103,70лв. За придобИ.е на 
данни, представляващи нормативни актове за създаване на 
база данни за продукта „А. Право" за периода 
01.01.2000г.-30.09.2006г. „А. Х.." ЕООД е инвестирал 665 
806лв. 

В счетоводството на „А. Х.вич" ЕООД няма заведена 
отчетност за извършени плащания за придобИ.е на данни 
по отделни нормативни актове, каквито са посочени в 
Приложение № 2. Посочените пера в „допълнителните 
разходи" на „А. Право" и „А. П." се отнасят за трите 
дейности: събиране, сверяване и използване на базата 
данни. Няма заведена счетоводна отчетност на елементите 
на допълнителните разходи по дейности. 
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От допълнително заключение на съдебно-счетоводна 
експертиза /л.935 по делото/, прието от съда като 
обективно и компетентно дадено и неоспорено от страните, 
се установява още, че съдебните актове за Районен съд - 
Б. са предоставени с разрешение на Председателя на 
съда, по чието възлагане съдебен деловодител е копирал 
тези актове на копирна машина - собственост на ЕТ „В.Д.-
Й.В.", а „А. Б." ООД е заплатило само стойността на 
копирането, като срещу заплатените суми са издадени 
съответните фактури от ЕТ „В.Д.-Й.В.", (Таблица 3). 

За периода 25.05.2006-30.09.2006г. на трудови 
правоотношения в „Л." АД са били 4 лица с възнаграждение 
за периода 7200.00 лв. За същия период Л. АД възлага над 
50 договора по извънтрудови взаимоотношения с 
инвестиция от 89665.00 лв. Договорите обхващат предмет 
като текстообработка, правен анализ, сътрудничество при 
разработка на българска правна система, създаване на 
структура и съдържание на българска правна система; 
обработка на български нормативни актове и съдебна П.; 
сваляне и обработка на информация от интернет и др. 

Разходите за софтуер са техническа и финансова 
инвестиция в базата данни на „Л." АД, съдържаща 
„Българско право" и „Съдебна П.". Няма разпределение на 
тези инвестиции по допълнителни самостоятелни 
счетоводни пера. Инвестицията на „Л." АД в софтуер за 
производството на собствена база данни, съдържаща 
„Българско право" и „Съдебна П." е в размер на 56426.00 
лв. от общата инвестиция в базата данни в размер на 
156605.00 лв. 

За възмездяване на личните усилия на г-жа М.Т. 
съдебен деловодител в Апелативен съд В. Търново за 
подбор на съдебните решения и тяхното фотокопиране за 
периода от 19.10.2004г. до 08.09.2006г. са изплатени 
1350,00лв. За фотокопиране на съдебните актове 
предоставени безвъзмездно от PC Б. на копирна машина - 
собственост на ЕТ „В.Д.-Й.В." фирма „А. Б." ООД е 
заплатила сумата 103,70лв. 

С оглед четирите заключения на вещото лице П. по 
депозираните съдебно- счетоводни експертизи, настоящата 
съдебна инстанция намира, че инвестициите и на двете 
страни в създаването на базата данни са съществени, 
доколкото тези на ищеца възлизат на 593 075 лева (общо 
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за 6 години), за периода 01.01.2000 - 31.12.2005 г. за 
създаването, осъвременяването и поддържането на „А. 
право" /или за една година инвестициите са около 98 845.83 
лв./, а тези на ответното дружество само за 4 месеца 
възлизат на 107 088 лева, за периода 25.05.2006 - 
30.09.2006г. 

В този смисъл инвестициите на ответника надхвърлят 
двойно тези на ищеца за период от около 1 година, при 
сравнителен анализ /като база за сравнение следва да се 
отчита 2006г., когато се твърди соченото от ищеца 
нарушение на извличане на базата данни/. 

От правна страна: 
При така установената фактическа обстановка съдът 

направи следните правни изводи: 
Видно от обстоятелствената част и петитума на 

исковата молба ищецът е предявил обективно съединени, 
при условията на кумулативното обективно съединяване 
искове с правно основание чл.95, ал.1, т.1 вр.чл.93в от 
ЗАПСП за установяване на факта на извършеното 
нарушение чрез осъществено извличане под формата на 
„постоянно пренасяне", тъй като данните, извлечени от „А. 
право" и „А. П." са трайно запаметени в базите данни 
„Българско право" и „Съдебна П." на „Л." АД, което 
съдържание е съществено в количествено и качествено 
отношение към м.10.2006г. и с правно основание чл.95, 
ал.1, т.2 вр.чл.93в от ЗАПСП за преустановяването на 
нарушението, изразяващо се в повторното използване на 
съдържанието на базата данни или на негова съществена в 
количествено или качествено отношение част чрез 
неправомерно търговско разпространение на извлечените 
данни от „А. право" и „А. П." под формата на копия от 
модулите „Българско право" и „Съдебна П.", както и с 
правно основание чл.94а, ал.1, т.1, във връзка с чл.94 
ЗАПСП за заплащане на обезщетение в размер от 100 000 
лв., определен по преценка на съда за извършено 
извличане и повторно използване на базите данни „А. 
Право" и „А. П.". 

По допустимостта и основателността на предявеният 
иск с правно основание чл.95 ал.1 т.1 вр.чл.93в от ЗАПСП: 

По отношение на така предявеният иск съдът намира, 
че същия е допустим, но неоснователен. 
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Регламентацията на авторското право върху 
компютърни програми и бази данни е залегнала в ЗАПСП. В 
закона са дефинирани авторските правомощия по 
отношение използването и забраната за използване на 
компютърни програми и бази данни. Последните изменения 
в ЗАПСП са продиктувани от необходимостта за неговото 
хармонизиране с разпоредбите на някои нови директиви на 
Европейския съюз в областта на авторското право и 
сродните му права. На първо място, това е най-новата 
Директива 2001/29/ЕО от 22 май 2001 г. на Европейския 
парламент и Съвета на ЕС относно хармонизирането на 
някои аспекти на авторското право и сродните му права в 
информационното общество, както и Директива 96/9/ЕО от 
11 март 1996г. на Европейския парламент и Съвета на ЕС 
относно правната закрила на базите данни. 

Гореспоменатата директива (за базите данни) налага 
предвиждането на едно ново, т. н. особено право, за 
производителя на бази данни. Това право не е авторско 
или сродно на авторското. То се състои в правото на такъв 
производител да не допуска извличането на част от 
съдържанието на базата данни върху друг носител или 
повторното й използване под друга форма, включително 
чрез изобразяване на екран, без негово разрешение. 

Когато една база данни е била разгласена по какъвто 
и да е начин, производителят й не може да възпрепятства 
извличането или повторното използване на несъществена 
част от съдържанието й за каквито и да е цели от лице, 
което е придобило по законен начин достъп до нея. Ако 
законният ползвател има право да извлича или използва 
повторно само част от базата данни, тази разпоредба се 
прилага само по отношение на тази част. Законният 
ползвател на база данни, която е била разгласена по 
какъвто и да е начин, не може да извършва действия, които 
противоречат на нормалното й използване или увреждат 
законните интереси на производителя й. Законният 
ползвател на база данни, която е била разгласена по 
какъвто и да е било начин, не може да уврежда правата на 
носителя на авторско право или сродно на него право 
върху произведенията или другите обекти, съдържащи се в 
нея. 

Изключения: законният ползвател на база данни, 
която е била разгласена по какъвто и да е начин, може без 
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съгласието на производителя й да извлича или да използва 
повторно по смисъла на чл. 93в съществена част от 
нейното съдържание в следните случаи: 1. извличане за 
лично ползване на съдържание на база данни, която не е в 
електронна форма; 2. извличане без търговска цел за 
илюстриране при обучение или при научни изследвания в 
обем, оправдан от целта, при посочване на източника; 3. 
извличане или повторно използване за целите на 
националната сигурност или в административното или 
съдебно производство. 

Времетраене: правата по чл. 93в продължават 
петнадесет години. Срокът започва да тече от първи 
януари на годината, следваща годината, през която е 
завършено създаването на базата данни. В случая това е 
2000г. за ищеца и следователно закрилата е до 2015г. 

В случай че базата данни е била разгласена по 
какъвто и да е начин преди изтичането на срока по 
предходното изречение, срокът започва да тече от първи 
януари на годината, следваща годината на разгласяването. 
Всяка нова съществена инвестиция в базата данни, която 
води до съществено изменение в съдържанието на базата 
данни, поставя началото на нов самостоятелен срок на 
закрила по отношение на частта, която е резултат на тази 
инвестиция. 

Законодателят е уредил правата на собственост и 
разпореждане на производителя на Базата Данни, като 
отделна и делима част от собствеността на програмен 
продукт. Изградената за целите на определено приложение 
База Данни, както и информацията в нея, могат да се 
ползват само от свързания с нея продукт, за предвидени от 
съставителя действия - след прехвърляне в явен вид на 
права върху трети лица, или в точно изброени от закона 
специални случаи. 

В случая се касае за правно-информационни системи 
като особен вид база данни, които по съществото си 
представляват сборник от публично достъпни актове на 
държавата и съответните институции, преимуществено 
нормативни актове и съдебна П.. 

Нормативните и индивидуалните актове са създадени 
от държавата в изпълнение на нейните властнически 
правомощия. Процесът на създаването им е финансиран от 
държавата. С оглед предназначението им те са разгласяват 
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публично по предвидения в закона начин и са публично 
достояние на всеки гражданин. В този смисъл е и Решение 
на Съда на ЕО от 9 ноември 2004 г. по делото The British 
Horseracing Board Ltd and Others срещу William Hill 
Organization Ltd. (C-203/02, C6. 2004 г. стр. 1-10415 точка 
42, първо тире, in fine) - инвестициите в придобИ.ето на 
съдържанието на база данни „ не включват средствата, 
използвани за създаването на материалите, които 
образуват съдържанието на базите данни." 

Що се касае за съдебната П., то същата е по 
дефиниция общодостъпна и съгласно българското 
законодателство (Закона за съдебната власт, чл. 64], съдът 
е длъжен да публикува актовете си в определен срок. В 
този смисъл по обективни критерии не е налице 
необходимост от извършването на каквито и да са 
инвестиции за придобИ.ето на тази съдебна П., защото тя 
се разпространява от съдилищата безплатно, /разходи са 
били направени за фотокопиране на определени съдебни 
актове, но не и за снабдяване с тях/. 

Действително публикуването на съдебна П. от 
съдилищата започна едва след като законодателят прие 
новия Закон за съдебната власт, обн., ДВ, бр. 64 от 7.8. 
2007 г. Член 64 от ЗСВ предвиди задължение за 
съдилищата да публикуват своята П. на всеки 3 месеца в 
интернет страницата си. В процесния по делото период - 
2006 г., съдебната П. се добива посредствам 
администрацията на всеки един съд, както и от бюлетините 
на ВКС и сборници на съдебна П.. Това не означава, че към 
2006г. съдебната П. не е била общодостъпна, а че се е 
изисквало повече усилие за снабдяване с такава. 

Ищецът следва да установи, при условията на пълно 
и главно доказване, че: 

е инвестирал в събирането, сверяването или 
използването на бази данни, като инвестирането е 
съществено в качествено или количествено отношение, 
както и 

че ответникът е извлякъл съществена в качествено и 
количествено отношение част от базата данни на ищеца 
(да докаже извличането на всички или повечето от 
твърдяните 23 881 нормативни акта и 19 700 съдебни 
решения), както и че 
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с осъществяване на твърдяното извличане са му 
нанесени вреди в размер на 100 000 лв. 

Безспорно е установено, че не е налице извличане, 
осъществено чрез копиране на цялата база данни. 

Както бе посочено по-горе не бе доказано и наличието 
на съвпадение на огромен брой документи в двете 
процесии база данни, а именно 82.5%, за да е налице 
критерия „съществена част в качествено и количествено 
отношение", съобразно задължителната П. по пршагане на 
Директива 96/9/ЕО (в този смисъл Решение на Съда на ЕО 
The British Horseracing Board Ltd and Others срещу William 
Hill Organization Ltd. (C-203/02). По отношение на 
количествения критерий, ищецът твърди съвпадения в не 
повече от 50-60 документа (нормативни актове и съдебна 
П.) от всички твърдяни над 190 000 документа. Дори за тези 
50-60 сравнявани по експертизите документи не е доказано 
безспорно извличане. Това количество, дори и да бе 
доказано, че е извлечено от базата данни на ищеца, е 
несъществено, за да покрие цитирания по-горе количествен 
критерий. По отношение на качествения критерий, същият е 
напълно неприложим по отношение на нормативни актове и 
съдебна П., които са общодостъпни по дефиниция и по 
силата на приложимото право. 

С оглед заключенията и на двете СТЕ, приети от съда 
като обективно и компетентно дадени, настоящата съдебна 
инстанция намира за недоказан факта на извличане /било 
то временно или постоянно/ на съществена част в 
качествено или количествено отношение между двете бази 
данни и то при наличието на 82.5% с оглед твърдението на 
ищеца в исковата молба, който носи доказателствената 
тежест при условията на пълно и главно доказване. 

Липсва и вторият елемент от фактическия състав 
на соченото нарушение, а именно инвестиране, което 

да е съществено в качествено или количествено 

отношение, тъй като инвестициите на ищеца възлизат 
на 593 075 лева (общо за 6 години), за периода 01.01.2000г. 
- 31.12.2005 г. за създаването, осъвременяването и 
поддържането на „А. право" /или за една година 
инвестициите са около 98 845.83 лв./, а тези на ответното 
дружество само за 4 месеца възлизат на 107 088 лева, за 
периода 25.05.2006 - 30.09.2006г. 
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В този смисъл инвестициите на ответника надхвърлят 
двойно тези на ищеца за период от около 1 година, при 
сравнителен анализ /като база за сравнение следва да се 
отчита 2006г., когато се твърди соченото от ищеца 
нарушение на извличане на базата данни/. 

С оглед гореизложеното съдът намира, че искът по 
чл.95 ал.1 т. 1 вр.чл.93в ЗАПСП е неоснователен и като 
такъв същият следва да бъде отхвърлен. 

По допустимостта и основателността на предявеният 
иск с правно основание чл.95, ал.1. т.2 вр.чл.93в от ЗАПСП: 

По отношение на така предявеният иск съдът намира, 
че същият е допустим, но неоснователен. Съгласно 
разпоредбата на чл.93в, ал.1, т.2 от ЗАПСП носителят на 
авторското право може да поиска от съда да постанови 
решение, с което да се преустанови неправомерното 
повторно извличане на съществена част от съдържанието 
на базата данни. Предпоставка за уважаване на така 
предявеният иск е да е установен факта на нарушение т.е. 
неправомерното използване от страна на ответника на 
съществена част от съдържанието на базата данни, чиито 
авторски права притежава ищеца, чрез неправомерно 
търговско разпространение. Видно от изхода на спора по 
първия обективно съединен иск съдът намира, че не са 
налице предпоставките за уважаване на втория обусловен 
от изхода на първия иск. Ответникът се явява 
самостоятелен производител на база данни, т.е. по 
смисъла на чл. 936 от ЗАПСП е лице, което е поело 
инициативата и риска за инвестиране в събирането, 
сверяването или използването на съдържанието на база 
данни, като това инвестиране е съществено в 
количествено и качествено отношение, и като 
самостоятелен носител на siu generis правото, 
ответникът не е извлякъл нито цялата, нито 
съществена част от базата данни на ищеца, в т. ч. не е 
„ копирал оригинерната база данни в пълния й обем", 
както се твърди в исковата молба по делото. 

В този смисъл търговско разпространение на 
модулите „Българско право" и „Съдебна П." на Л. АД не е 
неправомерно. 

В качеството му на акцесорен, неоснователен е и 
искът за заплащане на обезщетение за причинените 
имуществени вреди с правно основание чл.94а, ал.1, т.1, 
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във връзка с чл.94 ЗАПСП. Освен липсата на нарушение на 
авторските права върху съдържанието на базата данни, в 
случая ищецът не е ангажирал доказателства за размера 
на причинените му неимуществени вреди т.е. има ли спад 
на приходите му след м.09.2006г. в сравнение с данните от 
предходни периоди и реализираните от него печалби. 

На основание чл.64 ал.2 от ГПК /отм./ ищецът следва 
да бъде осъден да заплати на ответника сумата от 2280 
лв., както и сумата от 7130 лв./направени във връзка с 
преюдициалното запитване до Съда на ЕО в Л., поискано 
от ищеца/ или общо сумата от 9410 лв. 

Водим от гореизложеното, Софийски градски съд 
Р Е Ш И :  
ОТХВЪРЛЯ предявените от „А. Х.в." ЕООД гр.С., 

ул.Г.И. № **, ет*, ЕИК ********, срещу „Л." АД ***, ЕИК ********, 
съдебен адрес: гр.С., ул.Е. № **, ет** ап.* чрез адв.М. и М., 
обективно съединени искове с правно основание чл.95, 
ал.1, т.1 вр.чл.93в от ЗАПСП за установяване на факта на 
извършеното нарушение чрез осъществено извличане под 
формата на „постоянно пренасяне", от „А. право" и „А. П." 
към базите данни „Българско право" и „Съдебна П." на „Л." 
АД, което съдържание е съществено в количествено и 
качествено отношение към м.09-10.2006г., иск правно 
основание чл.95, ал.1, т.2 вр.чл.93в от ЗАПСП за 
преустановяването на нарушението, изразяващо се в 
повторното използване на съдържанието на базата данни 
или на негова съществена в количествено или качествено 
отношение част, чрез неправомерно търговско 
разпространение на извлечените данни от „А. право" и „А. 
П." под формата на копия от модулите „Българско право" и 
„Съдебна П.", както и иска с правно основание чл.94а, ал.1, 
т.1, във връзка с чл.94 ЗАПСП за заплащане на 
обезщетение в размер от 100 000 лв., причинени 
имуществени вреди в резултат на извършеното нарушение, 
като неоснователни. 

ОСЪЖДА„А. Х.." ЕООД гр.С., ул.Г.И. №**, ЕИК ********, 
ДА ЗАПЛАТИ В ПОЛЗА НА „Л." АД ***, ЕИК ********, 
съдебен адрес: гр.С., ул.Е. № **, ет.* ап.**, чрез адв.М. и М., 
сумата от 9410 лв. /девет хиляди четиристотин и десет 
лева/, направени по делото разноски. 
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Решението може да се обжалва & четиринадесет 
дневен срок от съобщението за изготвянето му до страните 
пред Софийски апелативен съд. 
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РЕШЕНИЕ от 3.06.2010 г., Калинчев, С-2/09, Сб. 
2010, с. I-4939 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 
3 юни 2010 година(*) 
„Акцизи — Данъчно облагане на употребяваните 

превозни средства — По-висок размер на облагане на 
внесените употребявани превозни средства в сравнение с 
това на превозните средства, вече в движение на 
националната територия — Облагане в зависимост от 
годината на производство и броя изминати километри 
според показанията на километража на превозните 
средства — Понятие „подобни местни стоки“ 

По дело C-2/09 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 234 ЕО от Върховен административен съд 
(България) с акт от 13 ноември 2008 г., постъпил в Съда на 
6 януари 2009 г., в рамките на производство по дело 

Регионална митническа дирекция — Пловдив 
срещу 
Петър Димитров Калинчев, 
СЪДЪТ (първи състав), 
състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, 

г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič (докладчик), г-н M. Safjan и 
г-жа M. Berger, съдии, 

генерален адвокат: г-жа E. Sharpston, 
секретар: г-н Н. Нанчев, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството и в съдебното заседание от 10 февруари 
2010 г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за г-н П. Д. Калинчев, от адв. М.Екимджиев, адвокат, 
– за българското правителство, от г-н A. Ананиев и г-н 

Т. Иванов, в качеството на представители, 
– за Комисията на Европейските общности, от г-н D. 

Triantafyllou и г-жа С. Петрова, в качеството на 
представители, 

предвид решението, взето след изслушване на 
генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 

постанови настоящото 
Решение 
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1 Преюдициалното запитване сe отнася до 
тълкуването на член 25 ЕО и член 90, първа алинея ЕО, 
както и на член 3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО на 
Съвета от 25 февруари 1992 година относно общия режим 
за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и държането, 
движението и мониторинга на такива продукти (ОВ L 76, 
стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 
9, том 1, стр. 129). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Калинчев и Регионалната митническа дирекция — 
Пловдив, във връзка с отказа на последната да намали 
размера на акциза, с който е обложен г-н Калинчев при 
внасянето на неговия автомобил. 

Правна уредба 
Правна уредба на Съюза 
3 Член 3, параграфи 1 и 3 от Директива 92/12 гласи: 
„1. Настоящата директива се прилага на равнище 

Общност за следните [стоки], така както са определени в 
съответните директиви: 

– минерални масла, 
– алкохол и алкохолни напитки, 
– тютюневи изделия. 
– […] 
3. Държавите членки си запазват правото да въвеждат 

или запазват данъчно облагане на други [стоки], освен 
изброените в параграф 1, при условие, обаче, такова 
облагане да не води до формалности, свързани с 
преминаване на границите при търговията между 
държавите членки. 

При спазване на същото условие, държавите членки 
си запазват правото да облагат извършването на услуги, 
включително свързани [със стоки], подлежащи на облагане 
с акцизи, с данъци, които не могат да се характеризират 
като данък върху оборота.“ 

Национална правна уредба 
4 Съгласно член 2 от Закона за акцизите и данъчните 

складове (ДВ, бр. 91 от 15 ноември 2005 г.), последно 
изменен със закон (ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г., наричан 
по-нататък „ЗАДС“), на облагане с акциз подлежат 
алкохолът и алкохолните напитки, тютюневите изделия, 
енергийните продукти и електрическата енергия, както и 
автомобилите. 
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5 По силата на член 4, точка 16 от ЗАДС: 
„Нов автомобил“ е автомобил, за който към датата на 

внасяне, съответно към датата на подаване на 
декларацията по член 76г пред митническите органи, е 
налице едно от следните условия: 

а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на 
първата му регистрация (включително в чужбина), или 

б) е изминал не повече от 6 000 км.“ 
6 Съгласно член 18 от ЗАДС „автомобили“ са новите и 

употребяваните „пътнически“, „товаро-пътнически“ и 
„състезателни“ автомобили за транспорт до 9 лица, 
включително водача, с мощност на двигателя, 
превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN или 126 
киловата (kW) по система SAE, включени в код 8703 по 
Комбинираната номенклатура. 

7 Член 19 от ЗАДС гласи: 
„(1) Стоките по чл. 2 подлежат на облагане с акциз, 

освен когато са поставени под режим отложено плащане на 
акциз: 

1. при тяхното производство на територията на 
страната; 

2. при тяхното въвеждане на територията на страната 
от територията на друга държава членка; 

3. при тяхното внасяне на територията на страната.“ 
(2) Внасяне на акцизни стоки означава въвеждането 

на необщностни акцизни стоки на територията на страната, 
както и въвеждането на общностни акцизни стоки от трети 
територии, които са част от митническата територия на 
Общността. 

(3) Независимо от ал. 2, когато с въвеждането им на 
територията на страната стоките са поставени под 
митнически режим, внасянето им се смята за осъществено, 
когато те са допуснати за свободно обращение.“ 

8 По силата на член 30 от ЗАДС данъчната основа за 
автомобилите е, както следва: 

„1. за употребяваните автомобили — брой киловати в 
зависимост от мощността на двигателя; 

2. за новите автомобили — брой киловати в 
зависимост от мощността на двигателя за разликата над 
120 киловата (kW) по системата DIN, съответно за 
разликата над 126 киловата (kW) по системата SAE.“ 

9 Член 40 от ЗАДС гласи: 
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„(1) Акцизната ставка за употребяваните автомобили 
е, както следва: 

1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW 
до 150 kW по системата DIN — 35 лв. за 1 kW; 

2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW 
по системата DIN — 60 лв. за 1 kW; 

3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW 
до 157,5 kW по системата SAE — 33,33 лв. за 1 kW; 

4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 
kW по системата SAE — 57,14 лв. за 1 kW. 

(2) Акцизната ставка за новите автомобили е: 
1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 

120 kW по системата DIN; 
2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата 

над 126 kW по системата SAE.“ 
10 Член 76г от ЗАДС гласи: 
„(1) Всяко лице, което въвежда на територията на 

страната акцизни стоки по чл. 2, т. 5 от територията на 
друга държава членка, е длъжно да подаде декларация по 
образец, определен с правилника за прилагане на закона. 

(2) Декларацията по ал. 1 се подава пред 
компетентното митническо учреждение по постоянния 
адрес, съответно по седалището на лицето в 14-дневен 
срок от въвеждането на стоките. Декларацията се подава 
преди първоначалната регистрация на автомобила в 
Република България. 

(3) Митническите органи имат право да изискат 
заедно с декларацията по ал. 2 да бъдат представени и 
стоките. 

(4) Въз основа на подадената декларация 
компетентното митническо учреждение определя размера 
на дължимия акциз и го съобщава на лицето.“ 

11 Член 72а от Правилника за прилагане на ЗАДС, 
издаден от министъра на финансите (ДВ, бр. 42 от 23 май 
2006 г.), гласи: 

„(1) В случаите по чл. 76г от закона се подава акцизна 
декларация по образец съгласно приложение № 13а в 14-
дневен срок от въвеждане на стоките на територията на 
страната преди първоначалната регистрация на 
автомобила в Република България. 

(2) Въз основа на данните в акцизната декларация и 
представените документи митническите органи определят и 
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начисляват акциза в митническата декларация. Екземпляр 
2 на декларацията по ал. 1 е уведомление по смисъла на 
чл. 44, ал. 1, т. 5 от закона.“ 

Спорът по главното производство и 
преюдициалните въпроси 

12 На 13 февруари 2007 г. жалбоподателят закупува 
във Франция кола, марка BMW, серия 530 D, с мощност 140 
kW, с първоначална регистрация, направена на 6 януари 
1999 г., и с изминати 160 000 km. 

13 През февруари 2007 г. той внася това превозно 
средство на българска територия и на 21 февруари 2007 г. 
го представя за регистрация пред българската служба за 
контрол на автомобилния транспорт. 

14 На 19 юни 2007 г. в съответствие с член 76г от 
ЗАДС жалбоподателят представя декларация, която по 
силата на член 2, точка 5 от ЗАДС е длъжен да подаде при 
въвеждане на територията на страната на акцизни стоки от 
територията на друга държава членка. При подаването на 
тази декларация му е наложен акциз в размер на 4 900 лв., 
изчислен съобразно правилата на член 40, алинея 1, точка 
1 от ЗАДС. 

15 На 29 юни 2007 г. жалбоподателят възразява 
писмено срещу така изчисления размер на акциза, като 
твърди, че следва да се приспадне сумата от 2 400 лв., тъй 
като според него посочената сума е наложена по 
дискриминационен начин и представлява нарушение на 
член 90 ЕО. 

16 С решение на директора на митница Пловдив, 
потвърдено от директора на Регионална митническа 
дирекция — Пловдив, на жалбоподателя е отказано 
намаление на размера на акциза върху неговото превозно 
средство. Потвърдено е, че дължимият акциз възлиза на 4 
900 лв., тъй като този размер е изчислен според 
разпоредбите на член 40, алинея 1, точка 1 от ЗАДС. 

17 Издаденият от митническата администрация 
административен акт е обжалван пред Административен 
съд — Пловдив, който решава да го отмени за разликата 
над 2 500 лв. до пълния начислен размер от 4 900 лв., като 
в своето решение уважава възражението на 
жалбоподателя, че стойността от 2 400 лв. е 
дискриминираща. 
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18 Според Административен съд — Пловдив, 
определеният по реда на член 40, алинея 1, точка 1 от 
ЗАДС акциз за въвеждане на българска територия на 
употребяван пътнически автомобил е дискриминационен и 
нарушава разпоредбата на член 90, първа алинея ЕО. 
Според тази юрисдикция дискриминационният размер на 
акциза съответства на разликата над размера на акциза, 
който би бил изчислен при въвеждане на българска 
територия на нов автомобил с 140 kW, когато този размер 
би възлязъл само на 2 500 лв. 

19 Регионална митническа дирекция — Пловдив, 
подава касационна жалба срещу това решение пред 
Върховния административен съд, който действа като 
последна инстанция. 

20 При тези условия Върховният административен 
съд решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Член 3, параграф 3 от Директива [92/12] 
разрешава ли установяването от държавите членки на 
режим за облагане с акциз на употребявани автомобили 
при въвеждането им на територията на държавата членка, 
какъвто не се дължи пряко при повторно придобиване на 
такива автомобили, които вече са установени на същата 
територия и за които е заплатен такъв акциз при 
първоначалното им въвеждане на територията на 
държавата членка? 

2) При съобразяване с разпоредбата на член 90, 
първа алинея ЕО в какъв смисъл следва да се разбира 
понятието „подобни местни стоки“: 

а) такива, които са с произход държавата членка, 
която установява определени вътрешни такси, или 

б) такива, които са установени вече на територията на 
тази държава членка, независимо от техния произход? 

3) С оглед отговорите на предходните два въпроса 
следва ли член 25 ЕО и член 90, първа алинея ЕО да се 
възприема като забраняващ различния режим на акцизното 
облагане на автомобили, установен от Република България 
в членове 30 и 40 от ЗАДС, в зависимост от тяхната година 
на производство и изминати километри?“ 

По преюдициалните въпроси 
По първия въпрос 
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21 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по 
същество иска да се установи дали член 3, параграф 3 от 
Директива 92/12 допуска национална правна уредба като 
предвидената в членове 30 и 40 от ЗАДС, които 
установяват облагаемата основа и акцизната ставка за 
употребяваните превозни средства при въвеждането им на 
територията на дадена държава членка, докато акцизът не 
се дължи при препродажбата на автомобили, които вече се 
намират на територията на тази държава и за които такъв 
акциз е платен при първоначалното им въвеждане на 
посочената територия. 

22 В самото начало следва да се подчертае, че в член 
3, параграф 1 от Директива 92/12 нейното приложно поле е 
определено чрез посочване на три категории стоки, които 
са изчерпателно изброени и които, както става ясно от 
трето съображение от посочената директива, съответстват 
на стоките, които се третират като стоки, подлежащи на 
облагане с акциз „във всички държави членки“. Това 
изброяване не включва автомобилите, които следователно 
са изключени от приложното поле на същата тази 
директива (Решение от 26 април 2007 г. по дело Alevizos, 
C-392/05, Сборник, стр. I-3505, точка 36). 

23 На следващо място, що се отнася до стоките, 
различни от визираните в член 3, параграф 1, първо тире 
от Директива 92/12, съгласно параграф 3, първа алинея от 
този член държавите членки си запазват правото да 
въвеждат или запазват данъчно облагане на тези стоки, 
при условие че подобно облагане не води до формалности, 
свързани с преминаване на границите (Решение от 5 юли 
2007 г. по дело Fendt Italiana, C-145/06 и C-146/06, Сборник, 
стр. I-5869, точка 44). 

24 Както посочва българското правителство в 
писменото си изложение, единствената формалност във 
връзка с облагането на превозните средства, въведени на 
българска територия от други държави членки, е 
предвидената в член 76г от ЗАДС, а именно задължението 
всяко лице, което въвежда на територията на страната 
акцизни стоки от друга държава членка, да подаде 
декларация съгласно разпоредбите на въпросния закон. 

25 В това отношение следва да се подчертае, че член 
3, параграф 3, първа алинея от Директива 92/12 е 
приложим в конкретния случай само ако задължението за 
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деклариране се приеме за „формалност, свързана с 
преминаване на границите“, която води до събирането на 
акциза (Решение от 18 януари 2007 г. по дело Brzeziński, 
C-313/05, Сборник, стр. I-513, точка 45). 

26 Българското правителство счита, че посочената 
формалност е свързана не с преминаването на границата, 
а по-скоро с последващото определяне на размера на 
акциза към момента на пораждане на задължението за 
неговото плащане. 

27 В това отношение задължение на запитващата 
юрисдикция е да провери дали в своята цялост правната 
уредба, разглеждана в главното производство, може да 
бъде тълкувана в смисъла, който ѝ придава българското 
правителство. Всъщност, ако въпросната декларация 
трябва да бъде подадена по повод на вътреобщностното 
придобиване на превозното средство и следователно по 
повод на преминаването на границите, то такава 
формалност би била все пак свързана не с това 
„преминаване“ по смисъла на член 3, параграф 3, първа 
алинея от Директива 92/12, а със задължението за плащане 
на акциза. Всъщност в тази хипотеза, тъй като целта на 
посочената декларация е да се осигури плащането на 
задължението, съответстващо на акциза, една такава 
формалност се свързва с правопораждащия факт на 
последния (Решение по дело Brzeziński, посочено по-горе, 
точки 47 и 48). 

28 От всички горепосочени съображения произтича, 
че на първия въпрос следва да се отговори, че член 3, 
параграф 3, първа алинея от Директива 92/12 не намира 
приложение в дело като това по главното производство и 
следователно не би могъл да не допуска въвеждането от 
държава членка на режим за облагане с акциз на 
употребяваните автомобили при въвеждането им на 
територията на държава членка — акциз, който не се дължи 
пряко при препродажбата на автомобили, които вече се 
намират на територията на тази държава членка и за които 
такъв акциз е вече платен при първоначалното им 
въвеждане на територията на държавата членка, доколкото 
подобен режим не води до формалности при търговията 
между държавите членки, свързани с преминаване на 
границите. 

По втория въпрос 
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29 С втория си въпрос запитващата юрисдикция по 
същество иска да се установи дали член 110, първа алинея 
ДФЕС следва да се тълкува в смисъл, че внесените в 
България употребявани превозни средства трябва да се 
считат за стоки, подобни на употребяваните превозни 
средства, които са внесени на територията на тази държава 
като нови превозни средства независимо от техния 
произход, щом в посочената държава няма национално 
производство на автомобили. 

30 В това отношение от постоянната съдебна 
практика е видно, на първо място, че съгласно 
формулировката си член 110 ДФЕС забранява върху 
стоките от други държави членки да се налагат по-високи 
вътрешни данъци от тези, които се налагат върху 
подобните местни стоки, или вътрешни данъци от такъв 
характер, че да се дава косвена закрила на други стоки 
(Решение от 11 декември 1990 г. по дело Комисия/Дания, 
C-47/88, Recueil, стр. I-4509, точка 8). 

31 На второ място, в областта на облагането на 
внесените употребявани автомобили член 110 ДФЕС има 
за цел да гарантира пълен неутралитет на вътрешните 
данъци по отношение на конкуренцията между стоки, които 
вече са на националния пазар, и внесените стоки (вж. 
Решение от 17 юли 2008 г. по дело Krawczyński, C-426/07, 
Сборник, стр. I-6021, точка 31). 

32 На трето място, следва да се напомни, че 
националното производство на автомобили в България не е 
условие за констатиране на наличието на пазар за 
употребявани превозни средства в тази държава членка. 
Всъщност една стока става местна, щом е внесена и 
пусната на пазара. Внесените употребявани автомобили и 
тези, които са закупени на място, представляват подобни 
или конкурентни стоки. При това положение разпоредбите 
на член 110 ДФЕС се прилагат по отношение на данъка за 
регистриране при внасянето на употребяваните 
автомобили (вж. Решение по дело Комисия/Дания, 
посочено по-горе, точка 17). 

33 Следователно на втория въпрос следва да се 
отговори, че член 110, първа алинея ДФЕС трябва да се 
тълкува в смисъл, че внесените в България употребявани 
превозни средства следва да се считат за стоки, подобни 
на вече регистрираните на територията на тази държава 
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употребявани превозни средства, които са внесени на 
територията на посочената държава като нови превозни 
средства независимо от техния произход. 

По третия въпрос 
34 Във връзка с главното производство следва да се 

отбележи, че членове 30 и 40 от ЗАДС предвиждат 
изчисляването на данъчната основа за облагане с единен 
акциз на новите и употребяваните превозни средства, както 
и ставката на посочения акциз, в зависимост от мощността 
на двигателя на тези превозни средства. Съгласно член 4, 
точка 16 от ЗАДС критерият за разграничаване на новите 
превозни средства от употребяваните превозни средства е 
периодът, изминал от датата на първата им регистрация 
(включително в чужбина) и изминатите километри според 
показанията на километража. За нови се считат превозните 
средства, които към датата на внасянето им на българска 
територия се намират в движение от не повече от шест 
месеца от датата на първата им регистрация независимо от 
произхода им, или при които изминатите километри не 
надвишават 6 000 км. 

35 Ето защо поставеният от запитващата юрисдикция 
въпрос следва да се схваща като насочен по същество към 
установяване дали член 30 и член 110, първа алинея ДФЕС 
допускат диференциран режим на акциза, прилаган от 
държава членка към автомобилите, щом този режим 
обременява по различен начин употребяваните превозни 
средства, внесени от други държави членки, и 
употребяваните превозни средства, вече регистрирани на 
територията на тази държава, които са внесени на нейна 
територия като нови превозни средства. 

36 В самото начало следва да се подчертае, че акциз 
като въведения с разглежданата в главното производство 
национална правна уредба се включва в общия режим на 
вътрешното облагане на стоките и следователно трябва да 
бъде разглеждан единствено с оглед на член 110 ДФЕС 
(Решение по дело Krawczyński, посочено по-горе, точка 29). 

37 Следва да се припомни обаче, че Съдът е приел, 
че член 110 ДФЕС допълва разпоредбите за премахване на 
митата и на таксите с равностоен ефект. Тази разпоредба 
има за цел да осигури свободното движение на стоките 
между държавите членки в нормални условия на 
конкуренция чрез отстраняването на всякаква форма на 
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закрила, която може да последва от прилагането на 
дискриминационни вътрешни данъци по отношение на 
стоки с произход от други държави членки (Решение по 
дело Brzeziński, посочено по-горе, точка 27 и Решение по 
дело Krawczyński, посочено по-горе, точка 30). 

38 Впрочем дадена система на данъчно облагане 
може да се смята за съответстваща на член 110 ДФЕС 
само ако е установена и действа по начин, който изключва 
всякаква възможност за по-тежко облагане на внесените 
стоки в сравнение с местните стоки, и която следователно в 
никакъв случай няма дискриминиращо действие (Решение 
по дело Brzeziński, посочено по-горе, точка 40, 
Определение от 10 декември 2007 г. по дело Kawala, 
C-134/07, Сборник, стр. I-10703, точка 29 и Решение по 
дело Krawczyński, посочено по-горе, точка 32). 

39 Според установената съдебна практика нарушение 
на член 110, първа алинея ДФЕС е налице, когато данъкът, 
с който се облага внесената стока, и данъкът, с който се 
облага подобната местна стока, се изчисляват по различен 
начин и посредством различни способи се стига, макар и 
само в определени случаи, до по-висок данък, с който се 
облага внесената стока (вж. Решение от 22 февруари 2001 
г. по дело Gomes Valente, C-393/98, Recueil, стр. I-1327, 
точка 21, Решение от 29 април 2004 г. по дело Weigel, 
C-387/01, Recueil, стр. I-4981, точка 67, Решение по дело 
Brzeziński, посочено по-горе, точка 29 и Решение от 20 
септември 2007 г. по дело Комисия/Гърция, C-74/06, 
Сборник, стр. I-7585, точка 25). В този контекст следва да се 
напомни, че за прилагането на член 110 ДФЕС е 
необходимо да се вземе предвид не само вътрешната 
данъчна ставка, наложена пряко или непряко върху 
местните и внесените стоки, но и основата на посочения 
данък (вж. Решение от 22 март 1977 г. по дело Iannelli & 
Volpi, 74/76, Recueil, стр. 557, точка 21 и Решение по дело 
Комисия/Дания, посочено по-горе, точка 18). 

40 Ето защо следва да се провери дали с 
разглеждания в главното производство акциз по един и същ 
начин се облагат както внесено в България употребявано 
превозно средство, така и употребявано превозно средство 
от същия вид, със същите характеристики и със същата 
степен на изхабяване, внесено в България като ново 
превозно средство и вече регистрирано в тази държава, 
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тъй като тези две категории превозни средства 
представляват „подобни стоки“ по смисъла на член 110, 
първа алинея ДФЕС. 

41 В рамките на едно такова сравнение следва да се 
подчертае, че разглежданият в главното производство 
акциз се събира само веднъж за всяко превозно средство, 
предназначено да бъде регистрирано в България — както 
за новите, така и за употребяваните превозни средства. 

42 В това отношение Съдът е признал, че за да се 
избегне всякаква дискриминация е необходимо 
фиксираните изчислителни таблици, установени със 
законова, подзаконова или административна разпоредба и 
определени на основата на критерии като възраст, брой 
изминати километри, общо състояние, начин на 
задвижване, марка или модел на превозното средство, да 
позволяват постигане на целта за облагане на внесените 
употребявани превозни средства, което в никакъв случай 
да не надвишава размера на остатъчния данък, съдържащ 
се в стойността на подобните употребявани превозни 
средства, които вече са регистрирани на националната 
територия (вж. в този смисъл Решение по дело Weigel, 
посочено по-горе, точка 75). Такъв вид изчисление е 
необходимо по-специално, за да се осигури данъчно 
неутралният характер на въпросния акциз по отношение на 
внесените употребявани превозни средства. 

43 Трябва да се констатира, че фиксирана 
изчислителна таблица за мощността на двигателя като 
разглежданата в главното производство не позволява 
неутрално изчисление на акциза за внесените 
употребявани превозни средства. 

44 Подобен режим в частност не държи сметка — с 
оглед на изчислението на акциза за внесени от други 
държави членки употребявани превозни средства — нито 
за годината на производство, нито за изминатите 
километри на тези превозни средства към датата на 
внасянето им на българска територия. По-специално, 
изтеклият период от датата на първото регистриране 
(включително в чужбина) и изминатите километри според 
показанията на километража на дадено превозно средство 
служат според този режим единствено като критерии за 
разграничение между ново и употребявано превозно 
средство. 
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45 В дело като това по главното производство 
данъчната основа и акцизната ставка се изчисляват 
изключително в зависимост от мощността на двигателя, 
която е фиксирана характеристика на дадено превозно 
средство, независеща от степента на действителното му 
изхабяване, като обаче облагането на употребяваните 
превозни средства спазва различни условия в сравнение с 
облагането на новите превозни средства. 

46 Като се отчита фактът, че внесената стока се 
облага с акциз еднократно, съобразно посочения режим 
изчислението на акциза за нови превозни средства 
неизменно е по-благоприятно, отколкото за употребявани 
превозни средства. Тъй като употребяваните превозни 
средства, които вече се намират в движение на българска 
територия — тоест превозните средства, внесени като нови 
превозни средства — се облагат в момента на влизането 
им на българска територия като нови превозни средства, 
оказва се относително по-скъпо да се внесе употребявано 
превозно средство от друга държава членка, отколкото на 
българска територия да се закупи превозно средство от 
същия вид, със същата мощност на двигателя и със същия 
брой изминати километри, тоест със същата степен на 
изхабяване, което може да окаже влияние върху избора на 
потребителите. 

47 Ето защо на третия въпрос следва да се отговори, 
че член 110, първа алинея ДФЕС не допуска диференциран 
режим на акциза, прилаган от държава членка към 
автомобилите при обстоятелства като тези в настоящия 
случай, тъй като този режим обременява по различен начин 
употребяваните превозни средства, внесени от други 
държави членки, и употребяваните превозни средства, вече 
регистрирани на територията на тази държава, които са 
били внесени на нейна територия като нови превозни 
средства. 

По ограничаването на действието във времето на 
отговора на Съда 

48 В писменото си становище българското 
правителство моли Съда да ограничи действието във 
времето на решението, което предстои да постанови, ако 
установи, че национална правна уредба като 
разглежданата в главното производство е несъвместима с 
член 110, първа алинея ДФЕС. 
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49 В подкрепа на своята молба българското 
правителство се позовава на неяснота относно 
изчислението на сумите, които би трябвало да се върнат, 
както и на нестабилното финансово положение на 
Република България. С оглед на това положение Съдът 
можел да ограничи действието във времето на настоящото 
съдебно решение. 

50 В това отношение следва да се напомни, че Съдът 
може да ограничи възможността всяко заинтересовано 
лице да се позовава на разтълкувана от него разпоредба, 
за да постави под въпрос основани на добросъвестността 
правоотношения, единствено по изключение въз основа на 
общия принцип на правна сигурност, присъщ на 
общностния правен ред. За да може да се вземе решение 
за подобно ограничение, е необходимо да са изпълнени 
два основни критерия, а именно добросъвестност на 
заинтересованите среди и риск от сериозни смущения (вж. 
по-специално Решение от 10 януари 2006 г. по дело Skov и 
Bilka, C-402/03, Recueil, стр. I-199, точка 51, както и 
Решение по дело Brzeziński, посочено по-горе, точка 56 и 
цитираната съдебна практика). 

51 По-конкретно, Съдът е прибягвал до това 
разрешение само при точно определени обстоятелства, а 
именно когато е съществувал риск от тежки икономически 
последици, дължащи се преди всичко на големия брой 
правоотношения, установени добросъвестно въз основа на 
считаната за валидно действаща правна уредба, и когато и 
лицата, и националните власти са били подтикнати към 
поведение, което не съответства на общностната правна 
уредба поради обективна и значителна несигурност, що се 
отнася до приложното поле на общностните разпоредби — 
несигурност, за която евентуално е допринесло 
поведението, възприето от други държави членки или от 
Комисията на Европейските общности (вж. по-специално 
Решение от 27 април 2006 г. по дело Richards, C-423/04, 
Recueil, стр. I-3585, точка 42 и Решение по дело Brzeziński, 
посочено по-горе, точка 57). 

52 Постоянна съдебна практика е също така, че 
финансовите последици, които могат да произтекат за 
държава членка от постановено решение по преюдициално 
запитване, сами по себе си не оправдават ограничаването 
на действието на това решение във времето (Решение от 
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20 септември 2001 г. по дело Grzelczyk, C-184/99, Recueil, 
стр. I-6193, точка 52, Решение от 15 март 2005 г. по дело 
Bidar, C-209/03, Recueil, стр. I-2119, точка 68 и Решение по 
дело Brzeziński, посочено по-горе, точка 58). 

53 Настоящото преюдициално запитване повдига 
въпроса за съвместимостта с член 110, първа алинея 
ДФЕС на акциз, с който се облагат внесените в България 
употребявани превозни средства. 

54 В хода на съдебното заседание българското 
правителство представя данни за цифровото изражение на 
предполагаемата дължима сума след евентуално осъждане 
от страна на Съда. Въпреки това разбивката на тези цифри, 
която би позволила да се прецени каква е частта от тази 
обща сума, която би могла да бъде възстановена, не е 
предоставена на Съда. Следва да се добави, че трябва да 
бъдат възстановени само сумите на акциза, които 
надвишават сумите, съответстващи на остатъчния данък, 
включен в цената на подобно употребявано превозно 
средство с произход от засегнатата държава членка 
(Решение по дело Brzeziński, посочено по-горе, точка 59). 

55 Следователно трябва да се констатира, че 
наличието на риск от тежки икономически последици по 
смисъла на посочената в точки 50—52 от настоящото 
решение съдебна практика, което да оправдае 
ограничаване на действието във времето на настоящото 
решение, не може да се приеме за доказано. 

56 При тези обстоятелства не е необходимо да се 
проверява дали е изпълнен критерият за добросъвестност 
на заинтересованите среди. 

57 От тези съображения следва, че не е необходимо 
действието на настоящото решение да бъде ограничено 
във времето. 

По съдебните разноски 
58 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (първи състав) 
реши: 
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1) Член 3, параграф 3, първа алинея от Директива 
92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 година 
относно общия режим за продукти, подлежащи на 
облагане с акциз, и държането, движението и 
мониторинга на такива продукти не намира приложение 
в дело като това по главното производство и 
следователно не би могъл да не допуска въвеждането 
от държава членка на режим за облагане с акциз на 
употребяваните автомобили при въвеждането им на 
територията на държава членка — акциз, който не се 
дължи пряко при препродажбата на автомобили, които 
вече се намират на територията на тази държава 
членка и за които такъв акциз е вече платен при 
първоначалното им въвеждане на територията на 
държавата членка, доколкото подобен режим не води 
до формалности при търговията между държавите 
членки, свързани с преминаване на границите. 

2) Член 110, първа алинея ДФЕС трябва да се 
тълкува в смисъл, че внесените в България 
употребявани превозни средства следва да се считат 
за стоки, подобни на вече регистрираните на 
територията на тази държава употребявани превозни 
средства, които са внесени на територията на 
посочената държава като нови превозни средства 
независимо от техния произход. 

3) Член 110, първа алинея ДФЕС не допуска 
диференциран режим на акциза, прилаган от държава 
членка към автомобилите при обстоятелства като тези 
в настоящия случай, тъй като този режим обременява 
по различен начин употребяваните превозни средства, 
внесени от други държави членки, и употребяваните 
превозни средства, вече регистрирани на територията 
на тази държава, които са били внесени на нейна 
територия като нови превозни средства. 
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РЕШЕНИЕ № 752/01.17.2011 на Върховния 
административен съд на Република България - Първо 
А отделение 

в съдебно заседание на двадесет и четвърти ноември 
две хиляди и десета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИСЕРКА КОЦЕВА 
ЧЛЕНОВЕ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ 
МИРА РАЙЧЕВА 
при секретар Галина Узунова и с участието 
на прокурор   а Симона Поповаизслуша докладваното 
от съдията МИРА РАЙЧЕВА по адм. дело № 

8094/2008.  
 
Производството е по реда на чл. 208 и сл. от 

Административнопроцесуалния кодекс. 
Образувано е по касационна жалба на Началника на 

Митница Пловдив и Директора на Агенция "Митници" чрез 
процесуалния представител юрисконсулт Аврамова, срещу 
решение № 489 от 15.05.2008 г., постановено по адм. дело 
№ 1749 по описа за 2007 г. на Административен съд- 
Пловдив, с което е отменено Решение на Началник 
Митница Пловдив № 2-Д94-0040/11.07.2007г., потвърдено с 
Решение №1-4412-0616/02.10.2007г. на Началник РМД- 
Пловдив, с което на Петър Димитров Калинчев е установен 
и начислен акциз по акцизна декларация № 2-Д94-0040 от 
19.06.2007г. в Митница Пловдив за осъществен внос на 
територията на страната от друга държава- членка на 
общността на употребяван пътнически автомобил марка 
"БМВ" 530Д, с номер на двигателя 306D120649049 и номер 
на шаси WBADL71060GM76936 за разликата от 2 500 лв. до 
пълния начислен размер от 4 900 лв. 

В касационната жалба са развити доводи за 
неправилност на съдебното решение поради нарушаване 
на материалния и процесуалния закон и необоснованост- 
отменителни основания по смисъла на чл. 209, т. 3 от 
Административнопроцесуалния кодекс. Първият основен 
аргумент на касаторите е, че чл.90 от Договора за 
създаване на Европейската общност (ДЕО) не е приложим 
към разглеждания казус поради съществуването на 
Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 25.02.1992г. относно 
общия режим на продукти, подлежащи на облагане с акциз 
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и държането, движението и мониторинга на такива 
продукти (Директива 92/12/ЕИО). Второто основно 
оплакване в касационната жалба се свежда до твърдението 
за неправилна преценка от страна на първостепенния съд 
на относимостта на Решение от 18 януари 2007г. на Съда 
на Европейските общности по дело № С-313/2005г., Maciej 
Brezezinski v. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. Твърди се, 
че цитираното решение е неотносимо към разглеждания 
казус, тъй като е постановено във връзка с прилагането на 
полското, а не на българското законодателство, още 
повече,че в своята константна практика Съдът на 
европейските общности неведнъж е давал заключение, че 
"данъчната политика е символ на националния суверенитет 
и е част от икономическата политика на страните- членки". 
В жалбата е развита тезата, че съгласно този суверенитет, 
всяка държава може да налага допълнително налози за 
определени групи стоки- нормите на ЗАДС са императивни, 
не подлежат на договаряне и тяхното приложение не е 
свързано с други модалитети; вземането е 
изискуемодължимо и не подлежи на договаряне. Отправя 
се искане до ВАС да отмени обжалваното решение на 
Пловдивския административен съд и да постанови друго по 
съществото на спора, с което да бъде отхвърлена жалбата. 
Претендира се юрисконсултско възнаграждение. 

Ответникът по касационната жалба Петър Димитров 
Калинчев, чрез пълномощника си адв. Катина Бончева, 
оспорва касационната жалба с подробно развити 
възражения в депозирания писмен отговор. По същество 
ответникът застъпва тезата, че позоваването на 
разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО от една страна е 
ирелевантноза разглеждания казус, а от друга- не би могло 
да промени направените фактически и правни изводи, тъй 
като чл.90 от ДЕО е с по- висок юридически ранг от чл.3, 
Параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО и е пряко и 
приоритетно приложима в случай на противоречие. Като 
аргумент в подкрепа на така поддържаното становище е 
изтъкнато обстоятелството, че двете разпоредби се 
допълват, а не се изключват взаимно: целта на чл.90 от 
ДЕО е да изключи дискриминацията при облагането с 
налози на стоките, внесени от другите държави- членки; 
целта на чл.3 пар.3 от Директива 92/12/ЕИО е да укаже, че 
държавите- членки не са възпрепятствани да въвеждат 
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данъчно облагане и върху стоки, различни от минералните 
масла, алкохол, алкохолни напитки и тютюневи изделия. 
Според ответника Решението по делото Maciej Brezezinski 
v. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie е относимо към 
разглеждания казус, тъй като визираните в него стандарти 
са приложими и в настоящия случай, а именно при 
установяване на принципен дефект в българското право, 
аналогичен с този, констатиран по горепосоченото дело, 
българските органи следва да прилагат пряко чл.90 от ДЕО, 
съобразно практиката на Съда, а не противоречащото му 
българско законодателство. Според ответника 
постановеното решение от Административен съд- Пловдив 
в изложения по- горе смисъл е законосъобразно и правилно 
с него е отменено Решение на Началник Митница Пловдив 
№ 2-Д94-0040/11.07.2007г., потвърдено с Решение №1-
4412-0616/02.10.2007г. на Началник РМД- Пловдив. 
Отправя се искане обжалваното решение да бъде оставено 
в сила. Направено е и алтернативно искане до ВАС 
(поддържано и в рамките на първоинстанционното 
производство), на основание чл.628 и сл. ГПК вр. чл. 144 от 
АПК, да отправи до Съда на Европейските общности 
въпроси, конкретно посочени в писмения отговор по 
жалбата, с искане за преюдицално заключение. 

Представителят на Върховната административна 
прокуратура дава заключение за неоснователност на 
касационната жалба. Счита за неоснователни 
възраженията в касационната жалба, а решението - за 
правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в 
сила. 

Върховният административен съд - Първо А 
отделение, след като прецени допустимостта на 
касационната жалба и наведените в нея основания, както и 
предвид доказателствата по делото приема за установено 
следното: 

С оспореното решение на Административен съд- 
Пловдив е отменено Решение на Началник Митница 
Пловдив № 2-Д94-0040/11.07.2007г., потвърдено с Решение 
№1-4412-0616/02.10.2007г. на Началник РМД- Пловдив, с 
което на Петър Димитров Калинчев е установен и начислен 
акциз по акцизна декларация № 2-Д94-0040 от 19.06.2007г. 
в Митница Пловдив за осъществен внос на територията на 
страната от друга държава- членка на общността на 
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употребяван пътнически автомобил марка "БМВ" 530Д, с 
номер на двигателя 306D120649049 и номер на шаси 
WBADL71060GM76936 за разликата от 2 500 лв. до пълния 
начислен размер от 4 900 лв. 

Касационната жалба е процесуално допустима като 
подадена в срок и от надлежна страна, а разгледана по 
същество е НЕОСНОВАТЕЛНА. 

В мотивите на обжалваното решение съдът е описал 
подробно установената фактическа обстановка по делото, 
която не е предмет на спор между страните и се свежда 
накратко до следното: Жалбоподателят Петър Димитров 
Калинчев е закупил на 13.02.2007г. от Република Франция 
лек пътнически автомобил марка "БМВ" 530 Д, 140 kW, с 
първоначална регистрация 06.01.1999г. и с изминати 160 
000 км. През месец февруари 2007г.Петър Калинчев 
въвежда на територията на Република България 
придобития от него автомобил и го представя за 
регистрация пред КАТ на 21.02.2007г. На 19.06.2007г. 
Калинчев подава декларация по чл.76г от Закона за 
акцизите и данъчните складове (ЗАДС), която е длъжен да 
подаде при въвеждане на територията на страната на 
акцизни стоки по чл.2, т.5 от ЗАДС от територията на друга 
държава- членка. В тази декларация е начислен като 
дължим акциз в размер на 4 900 лв., изчислен по правилата 
на чл.40, ал.1, т.1 от ЗАДС. На 29.06.2007г. Петър Калинчев 
е възразил срещу този деклариран от него като дължим 
размер на акциза и е изложил доводи, според които следва 
да му бъде приспадната сумата 2400 лв., над която според 
него определеният акциз е в дискриминационен размер, 
тъй като прилагането на националния режим на облагане с 
акциз на употребявани автомобили води до налагането на 
по- висок размер на акциза за употребяваните автомобили, 
внесени от други държави- членки, спрямо размера на 
акцза за автомобилите, намиращи се на пазара в 
Република България. С актовете, чиято законосъобразност 
е била предмет в рамките на първоинстанционното 
производство- Решение на Началник Митница Пловдив № 
2-Д94-0040/11.07.2007г., потвърдено с Решение №1-4412-
0616/02.10.2007г. на Началник РМД- Пловдив, на Петър 
Калинчев е отказано да му бъде намален размера на 
дължимия акциз за внесения от него лек автомобил и е 



83 

потвърден като дължим акциз в размер на 4 900 лв., 
изчислен по правилата на чл.40, ал.1, т.1 от ЗАДС. 

Въз основа на така приетите за установени факти, 
Административен съд- Пловдив е отменил Решение на 
Началник Митница Пловдив № 2-Д94-0040/11.07.2007г., 
потвърдено с Решение №1-4412-0616/02.10.2007г. на 
Началник РМД- Пловдив. Първостепенният съд е приел, че 
определеният по реда на чл.40, ал.1, т.1 от ЗАДС (отм.) 
акциз за въвеждане на територията на страната на 
употребяван лек автомобил е дискриминационен и в 
нарушение на разпоредбата на чл.90, ал.1 от ДЕО- 
дискриминационният размер е определен като разликата 
над стойността на изчисления акциз при въвеждане на 
територията на страната на нов автомобил, в който случай 
би се дължал акциз само в размер на 2 500 лв. Съдът се е 
позовал на обстоятелството, че съгласно установената 
съдебна практика на Съда на европейските общности, 
нарушение на чл.90, ал.първа ДЕО е налице, когато 
данъкът, с който се облага внесената стока, и данъкът, с 
който се облага подобната местна стока (като 
употребяваните превозни средства, които вече се намират 
на националния пазар и тези, които са придобити в друга 
държава- членка, са "подобни стоки" по смисъла на чл.90, 
ал. първа от ДЕО) се изчисляват по различен начин и 
посредством различни способи и така се стига, макар и 
само в определени случаи, до по- висок данък, с които се 
облага вносната стока (Решение от 29 април 2004г. по дело 
Weigel, С-387/01). Изследвайки последното, а и други 
решения на СЕО, съдът е приел, че в системата на 
Договора за ЕО новелата на неговия чл.90 има 
субсидиарно приложение спрямо съответните разпоредби 
за премахване на митата и на таксите с равностоен ефект. 
В мотивите си съдът е посочил, основавайки се на Решение 
от 15 юни 2006г. по дело Air Liquide Industries Belgium, С-
393/04 и С-41/05, че тази разпоредба има за цел да осигури 
свободното движение на стоките между държавите- членки 
в нормални условия на конкуренция чрез отстраняването 
на всякаква форма на закрила, която може да последва от 
прилагането на дискриминационни вътрешни данъци по 
отношение на стоки с произход от други държави- членки. 
По- нататък в мотивите на първоинстанционното решение е 
отбелязано, че, все във връзка с установената съдебна 
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практика на Съда в Люксембург, следва да се приеме, че 
дадена система на данъчно облагане може да се смята за 
съответстваща на чл.90 ДЕО, само ако е установено, че тя 
действа по начин, който изключва всякаква възможност за 
по- тежко облагане на вносните стоки в сравнение с 
местните стоки, и следователно, която в никакъв случай 
няма дискриминационно действие (така например Решение 
от 17 юли 1997г. по дело Haahr Petroleum, С-90/94 и 
Решение от 23 октомври 1997г. по дело Комисия/Гърция, С-
375/95). В контекста на изложеното, административният съд 
е приел за установено по несъмнен начин, че в случая е 
налице внос от друга държава- членка на употребяван 
пътнически автомобил с мощност на двигателя 140kW, 
поради което вносът попада в приложното поле на ЗАДС, 
който третира различно същата категория автомобили 
"втора употреба" (при изминали повече от шест месеца от 
първата регистрация или изминали повече от 6 000 км. 
пробег), а именно- същите при покупко- продажба на 
територията на страната не подлежат на акцизно облагане 
въобще. Споделяйки неоспорените констатации на вещото 
лице по изслушаната съдебно- техническа експертиза, 
съдът е аргументирал извода, че в хипотезата, когато 
автомобилите са били внесени като нови в република 
България, то те са били обложени акцизно, а при 
прехвърлителни сделки след това, вече като 
"употребявани", в продажната цена се калкулира само 
остатъчната (отчетната) стойност на начисления акциз. 
Така, съдът е достигнал до обобщаващия извод, че в 
изследвания сравнително нерядък случай, вносната 
"подобна стока" се облага с по- голям данък (акциз), докато 
находящата се в страната и предмет на същата сделка 
"местна стока"- с никакъв, а само в цената се калкулира 
остатъчната стойност на първоначално начисления налог 
при вноса на автомобила като "нов". 

С определение от 13.11.2008г., постановено по 
настоящото дело, е спряно производството по същото на 
основание чл.631 от ГПК във връзка с чл.144 АПК, като са 
отправени следните преюдициални въпроси към Съда на 
Европеските общности: 

1.Чл.3, параграф 3 от Директва 92/12/ЕИО на Съвета 
от 25 февруари 1992г. относно общия режим на продукти, 
подлежащи на облагане с акциз, и държането, движението 
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и мониторинга на такива продукти, разрешава ли 
установяването от държавите- членки на режим за 
облагане с акциз на употребявани автомобили при 
въвеждането им на територията на държавата- членка, 
какъвто не се дължи пряко при повторно придобиване на 
такива автомобили, които вече са установени на същата 
територия и за които е заплатен такъв акциз при 
първоначалното им въвеждане на територията на 
държавата- членка; 

2. При съобразяване разпоредбата на чл.90, ал.1 от 
ДЕО в какъв смисъл следва да се разбира понятието 
"подобни местни стоки": 

а. такива, които са с произход държавата- членка, 
която установява определени вътрешни такси или  

б.такива, които са установени вече на територията на 
тази държава- членка, независимо от техния произход; 

3. С оглед отговорите на предходните два въпрос, 
следва ли чл.25 от ДЕО и чл.90, ал.1 от ДЕО да се 
възприема като забраняващ различния режим на акцизното 
облагане на автомобили, установен от РБ в чл.30 и чл.40 от 
ЗАДС в зависимост от тяхната година на производство и 
изминати километри. 

Съображенията на ВАС, мотивирали така 
отправеното преюдициално запитване, са основани на 
становището, че същото е необходимо за правилното 
решаване на основния спорен въпрос- дали е налице 
дискриминационен размер при определяне на акциз за 
употребявани леки пътнически автомобили при 
въвеждането им на територията на РБ от територията на 
друга държава- членка. 

С Решение от 03.06.2010г. по дело С-2/09 Съдът на 
Европейския съюз се е произнесъл по поставените от ВАС 
въпроси, като е постановено следното: 

1) Член 3, параграф 3, първа алинея от Директива 
92/12/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992г. относно общия 
режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз, и 
държането, движението и мониторинга на такива продукти, 
не намира приложение в дело като това по главното 
производство и следователно не би могъл да не допуска 
въвеждането от държава членка на режим за облагане с 
акциз на употребяваните автомобили при въвеждането им 
на територията на държава членка - акциз, който не се 
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дължи пряко при препродажбата на автомобили, които вече 
се намират на територията на тази държава членка и за 
които такъв акциз е вече платен при първоначалното им 
въвеждане на територията на държавата членка, доколкото 
подобен режим не води до формалности при търговията 
между държавите членки, свързани с преминаване на 
границите; 

2) Член 110, първа алинея ДФЕС трябва да се 
тълкува в смисъл, че внесените в България употребявани 
превозни средства следва да се считат за стоки, подобни 
на вече регистрираните на територията на тази държава 
употребявани превозни средства, които са внесени на 
територията на посочената държава като нови превозни 
средства независимо от техния произход; 

3) Член 110, първа алинея ДФЕС не допуска 
диференциран режим на акциза, прилаган от държава- 
членка към автомобилите при обстоятелства като тези в 
настоящия случай, тъй като този режим обременява по 
различен начин употребяваните превозни средства, 
внесени от други държави- членки, и употребяваните 
превозни средства, вече регистрирани на територията на 
тази държава, които са били внесени на нейна територия 
като нови превозни средства. 

Решението на Административен съд- Пловдив е 
правилно и законосъобразно, постановено въз основа на 
събраните писмени доказателства, при съобразяване с 
установената практика на СЕО по аналогични казуси, 
според която чл.90 от ДЕО (сегашен чл.110 от ДФЕС) 
следва да бъде тълкуван в смисъл, че не допуска даден 
акциз, доколкото размерът му при облагане на 
употребявани превозни средства, придобити в друга 
държава- членка, надвишава остатъка от същия налог, 
включен в пазарната стойност на подобни превозни 
средства, регистрирани преди това в държавата- членка, 
наложила въпросния акциз (Решение от 18 януари 2007г., 
Maciej Brezezinski, С- 313/05 и Решение от 17 юли 2008г., 
Dariusz Krawczynski, С- 426/07). Изводите на 
административния съд се подкрепят и от Решението на 
Съда на Европейския съюз от 03.06.2010г. по дело С-2/09, 
Калинчев, издадено по повод направеното преюдициално 
запитване в рамките на настоящото производство. 
Настоящият казус разкрива фактическа обстановка, която е 
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принципно идентична на тази в горепосочените дела. В 
тази връзка и в светлината на извършеното тълкуване на 
нормата на чл.90 ДЕО (сегашен чл. 110 от ДФЕС) през 
призмата на установените факти по делото, следва да се 
приеме, че Директива 92/12/ЕИО не регламентира 
въпросите, свързани с размера на акциза, които 
държавите- членки са свободни да налагат по силата на 
чл.3, параграф 3, както и свързани с евентуалната разлика 
между размера на акциз, налаган на стоките на други 
държави- членки и на подобните местни стоки. Този въпрос 
е уреден с чл. 90 от ДЕО (сегашен чл. 110 от ДФЕС), който 
не допуска акциз като разглеждания в настоящото 
производство, доколкото размерът на налога, с който се 
облага продажбата на внесени от друга държава- членка 
употребявани автомобили преди първата им регистрация, 
надвишава остатъка от същия налог, включен в пазарната 
стойност на подобни превозни средства, регистрирани 
преди това в държавата- членка, която е наложила 
въпросния данък. Касае се за акциз, който не се дължи 
пряко при препродажбата на автомобили, които вече се 
намират на територията на държавата членка, на която са 
въведени, и за които такъв акциз е вече платен при 
първоначалното им въвеждане, доколкото подобен режим 
не води до формалности при търговията между държавите 
членки, свързани с преминаване на границите. 

Предвид гореизложеното, неоснователно се явява 
оплакването в касационната жалба, че първостепенният 
съд неправилно е подвел разглеждания казус под 
разпоредбата на чл.90 от ДЕО (сегашен чл. 110 от ДФЕС) 
поради съществуването на Директива 92/12/ЕИО на Съвета 
от 25 февруари 1992г. Както обосновано твърди ответникът 
по касационната жалба, двете разпоредби се допълват, а 
не се изключват взаимно. Съгласно мотивите на Решението 
по делото Калинчев на СЕС – т. 27, следва да се приеме, 
че подадената акцизна декларация от жалбоподателя по 
повод вътреобщностно придобиване на моторно превозно 
средство и преминаване на границата, е свързана със 
задължението за заплащане на акциз и с правопораждащия 
факт на това задължение. Съобразно изводите по т.28 от 
същото и отговорът на първия въпрос, следва допустимост 
държава членка на ЕС да въведе режим на облагане с 
акциз на употребяваните автомобили при въвеждането им 
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на територията на страната. В тази връзка следва да бъде 
посочено, обаче, че не може да бъде споделен доводът в 
касационната жалба, че доколкото по смисъла на чл.2, т.5 
от ЗАДС на облагане с акциз подлежат автомобилите (като 
в чл.18 от същия закон е дадена специална регламентация 
на това задължение), то и тълкуването на тези разпоредби 
налага извод, че същите са задължителни и са съобразени 
със съответната на тях общностна норма, която според 
касатора е чл.3, параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО. 
Действително, както поддържа касаторът, целта на чл.3, 
параграф 3 от Директива 92/12/ЕИО е да укаже, че 
държавите членки не са възпрепятствани да въвеждат 
данъчно облагане и върху стоки, различни от минералните 
масла, алкохола, алкохолните напитки и тютюневите 
изделия. В този контекст, обаче, целта на чл.90 от ДЕО 
(сегашен чл. 110 от ДФЕС) е да изключи дискриминацията 
при облагането с налози на стоките, внесени от другите 
държави членки. В тази връзка, основавайки се на 
утвърдената своя практика по чл.90 от ДЕО (сегашен чл. 
110 от ДФЕС), с която е дадена дефиниция на понятието 
"подобни местни стоки", Съдът на Европейския съюз (СЕС) 
е намерил основания, произтичащи от конкретиката на 
казуса, отново да посочи, че цитираната разпоредба 
забранява върху стоките от други държави членки да се 
налагат по- високи вътрешни данъци от тези, които се 
налагат върху подобните местни стоки, или вътрешни 
данъци от такъв характер, че да се дава косвена закрила на 
други стоки ( Решение от 11 декември 1990г. по дело 
Комисията срещу Дания, C-47/88). В областта на 
облагането на внесените употребявани автомобили чл.90 
ДЕО (сегашен чл.110 ДФЕС) има за цел да гарантира пълен 
неутралитет на вътрешните данъци по отношение на 
конкуренцията между стоки, които вече са на националния 
пазар, и внесените стоки (Решение от 17 юли 2008г. по 
дело Krawczynski, С- 426/07).  

Следва да се отбележи, че в съответствие с 
утвърдената и цитирана съдебна практика, СЕС в мотивите 
на решението по делото Калинчев отново е подчертал, че 
липсата на национално производство на автомобили не 
възпира държава-членка да прилага член 90, тъй като 
терминът „подобен национален продукт“ може да 
представлява продукт, който е станал национален, след 
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като веднъж е внесен и предложен на националния пазар 
(така и Комисията срещу Дания, C-47/88). Предвид 
изложеното, настоящият състав на Върховния 
административен съд намира, че като е тълкувал чл.90 
ДЕО (сегашен чл.110, ал.първа от ДФЕС) в смисъл, че 
внесените в Република България употребявани превозни 
средства следва да се считат за стоки, подобни на вече 
регистрираните на територията на тази държава 
употребявани превозни средства, които са внесени на 
територията на посочената държава като нови превозни 
средства независимо от техния произход, 
административният съд е достигнал до правилни изводи, 
които следва да бъдат споделени. 

С оглед на тези принципни положения, обосновани се 
явяват изводите на административния съд, че Решението 
на Началник Митница Пловдив, с което на Калинчев е 
определен акциз за размера над сумата 2 500 лв. във 
всички случаи е незаконосъобразно, тъй като акцизното 
облагане на внесения употребяван автомобил от друга 
страна членка е в сериозен дисонанс с пълната липса на 
такова облагане при сделки с "подобни стоки" на 
територията на страната, включително и ако същото 
превозно средство бе предмет на покупко- продажба. В 
решението по делото Калинчев е дадено тълкуване на 
чл.110, ал.1 ДФЕС, в смисъл, че същият не допуска 
диференциран режим на акциза, който обременява по 
различен начин употребявани превозни средства, внесени 
от други държави членки и употребявани превозни 
средства, вече регистрирани и внесени като нови. Така, в 
решението е констатирано, че изчислението на акциза, 
който се внася еднократно (по чл.40 от ЗАДС) за новите 
превозни средства, „неизменно е по- благоприятно 
отколкото за употребявани превозни средства. По точки 43 
-44 от Решението е констатирано, че не се позволява 
неутрално изчисление на акциза, съобразно предвиденото 
изчисление на основание мощността на двигателя по 
ЗАДС, която е фиксирана характеристика, независеща от 
степента на действителното му изхабяване, като 
облагането на употребяваните превозни средства спазва 
различни условия в сравнение с облагането на новите 
превозни средства. Действително, за придобития 
употребяван автомобил от Калинчев по настоящето дело и 
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въведен на митническата територия на страната, 
показателите за изчисление и в ново състояние се 
основават на мощността на двигателя, като за употребяван 
автомобил акцизът е в размер на 4 900 лв. и 2 500 лв. за 
нов автомобил със същите показатели, както е посочено в 
заключението на съдебно- техническата експертиза. 
Следователно, на основание отговорът на трети въпрос по 
разглежданото решение на СЕС, разпоредбата на чл. 40 от 
ЗАДС (отм.) противоречи на чл. 90 ДЕО (сегашен чл.110, 
ал.1 ДФЕС), тъй като допуска обременяване по различен 
начин на употребяваните превозни средства, внесени от 
други държави членки, и употребяваните превозни 
средства, вече регистрирани на българска територия, които 
са били внесени като нови превозни средства.  

При това следва да бъде изрично посочено, че 
посочената отмяна на нормата на чл.40 ЗАДС, довела до 
отмяна на задължението за акциз при употребявани 
автомобили, е в сила от 01.01.2010г. и няма обратно 
действие. Предвид това и подлежи на изследване 
приложимостта на посочените в оспорените митнически 
актове норми на националното право преди отмяната им и 
тяхното съответствие с нормите на общностното право – на 
първо място по чл.90 от ДЕО, сега чл.110 ДФЕС, за 
спазване на принципа за недискриминация при 
съществуващите ставки за акциз на нови и употребявани 
автомобили. Административният съд е изследвал именно 
това съответствие, прилагайки директно последната 
разпоредба.Несъстоятелно е оплакването на касатора, че в 
разглеждания случай следва да намерят приложение 
единствено разпоредби на българското законодателство, 
тъй като "данъчната политика е символ на националния 
суверенитет". Националният съдия като съдия по 
прилагане на правото на Европейския съюз е длъжен да не 
приложи всяка национална норма, която пряко или косвено 
противоречи на действаща общностна норма и да приложи 
съответната общностна норма. Това задължение 
представлява израз на един от основните принципи на 
общностното право – принципа на примата на правото на 
ЕС пред вътрешното право на държавите – членки. В тази 
връзка следва да се посочи, че „за разлика от класическите 
международни договори ДЕИО е създал собствен правен 
ред, който е интегриран в правната система на държавите – 



91 

членки от влизане в сила на договора и който 
националните юрисдикции са длъжни да прилагат и поради 
специфичната му и оригинална природа правото, 
произтичащо от договора, който е независим източник на 
правни норми, не би могло да бъде отменено от каквато и 
да било вътрешноправна разпоредба, без така то да се 
лиши от общностния си характер и да се постави под 
съмнение правната основа на самата Общност” ( решение 
от 15.07. 1964 г. Costa/E.N.E.L, 6/64). В случая нормата на 
чл. 90 от ДЕО (сега чл.110 от ДФЕС) се ползва с 
безусловен примат над всички норми от вътрешното 
законодателство, които й противоречат, тъй като е част от 
първичното право на ЕО (ЕС).  

От всичко изложено по- горе в мотивната част на 
настоящия съдебен акт се налага изводът, че 
законосъобразно Административен съд- Пловдив е приел, 
че платената разлика от Калинчев в размер на 2 400 лв., 
определена по чл. 40,ал. 1, т.2 ЗАДС (отм.) е в 
противоречие с чл.90 ДЕО (сегашен чл.110 ДФЕС). При 
спазване на изискването за неутралност на акциза и за да 
се избегне всякаква дискриминация, в случай, че се дължи 
акциз за въведения на митническата територия на страната 
употребяван автомобил от Калинчев с мощност на 
двигателя 140 KW /DIN, следва да се определи такъв в 
размер на 2 500 лв. вместо 4 900 лв., както е определен с 
обжалваното решение на началника на Митница Пловдив. 
Като е достигнал до аналогични правни изводи в 
атакуваното решение и е отменил Решение на Началник 
Митница Пловдив № 2-Д94-0040/11.07.2007г., потвърдено с 
Решение №1-4412-0616/02.10.2007г. на Началник РМД- 
Пловдив, с което на Петър Димитров Калинчев е установен 
и начислен акциз по акцизна декларация от 19.06.2007г. в 
Митница Пловдив за осъществен внос на територията на 
страната от друга държава- членка на общността на 
употребяван пътнически автомобил марка за разликата от 2 
500 лв. до пълния начислен размер от 4 900 лв., 
Административен съд- Пловдив е постановил един 
правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в 
сила. 

Предвид изхода на спора на Петър Калинчев следва 
да се присъдят сторените в касационното производство 
разноски в размер на 400 лв. Настоящият състав намира за 
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допустимо и искането за разноски, направени пред СЕС 
предвид разпоредбата на чл.104, параграф 6 от 
Процедрния правилник на СЕС за компетентността на 
националната юрисдикция да се произнесе по този въпрос, 
както изрично е разпоредено и в процесното решение по 
преюдициалното запитване, т.58. Искането е и 
основателно, предвид разпоредбата на чл.19, пар.3 от 
Статута на СЕС за задължително представителство на 
физическите лица пред този съд от адвокат, както и 
изричното отбелязване в мотивите на решението, че адв. 
М. Екимджиев е представлявал Калинчев в проведеното 
съдебно заседание по делото пред СЕС на 10 февруари 
2010г. По тези съображения следва да бъдат присъдени на 
Петър Калинчев и разноски в размер на 1 628.11 лв. за 
осъщественото пътуване до СЕС във връзка с процесуално 
представителство по дело С-2/09, като общата сума на 
дължимите разноски възлиза на 2 028.11 лв.  

Водим от горното и на осн.чл.221,ал.2 от АПК, 
Върховният административен съд, състав на първо А 
отделение, 

РЕШИ: 
ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕ № 489 от 15.05.2008г. на 

Администратиевн съд- Пловдив, ІІІ отделение, VІІ състав, 
постановено по адм.д. № 1749/ 07год.  

ОСЪЖДА Директор на Агенция "Митници" да заплати 
на Петър Димитров Калинчев, гр. Пловдив, сумата 2 028.11 
лв. - разноски по делото. 

Решението е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 

Вярно с оригинала,  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /п/ Бисерка Коцева 

секретар:  ЧЛЕНОВЕ: /п/ Панайот Генков 
/п/ Мира Райчева 
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РЕШЕНИЕ от 5.10.2010 г., Елчинов, С-173/09, Сб. 
2010, с. I-8889 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 
5 октомври 2010 година(*) 
„Социално осигуряване — Свободно предоставяне на 

услуги — Здравно осигуряване — Болнично лечение, 
предоставено в друга държава членка — Предварително 
разрешение — Условия за прилагане на член 22, параграф 
2, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 1408/71 — Условия 
и ред за възстановяване на направените в друга държава 
членка болнични разходи на осигуреното лице — 
Задължение на нисшестоящия съд да спазва дадените от 
висшестоящ съд указания“ 

По дело C-173/09 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 234 ЕО от Административен съд София-
град (България) с акт от 28 април 2009 г., постъпил в Съда 
на 14 май 2009 г., в рамките на производство по дело 

Георги Иванов Елчинов 
срещу 
Национална здравноосигурителна каса, 
СЪДЪТ (голям състав), 
състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н A. 

Tizzano, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н K. Lenaerts, г-н J.-C. 
Bonichot и г-жа R. Silva de Lapuerta, председатели на 
състави, г-н A. Rosas, г-н K. Schiemann, г-н Р. Kūris 
(докладчик), г-н J.-J. Kasel, г-н M. Safjan, г-н D. Šváby и г-жа 
M. Berger, съдии, 

генерален адвокат: г-н Р. Cruz Villalón, 
секретар: г-н R. Grass, 
като има предвид становищата, представени: 
– за г-н Елчинов, от адв. Л. Панайотова, 
– за българското правителство, от г-н Т. Иванов и г-жа 

Е. Петранова, в качеството на представители, 
– за чешкото правителство, от г-н M. Smolek, в 

качеството на представител, 
– за гръцкото правителство, от г-н K. Georgiadis, г-н I. 

Bakopoulos и г-жа S. Vodina, в качеството на представители, 
– за испанското правителство, от г-н J. M. Rodríguez 

Cárcamo, в качеството на представител, 
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– за полското правителство, от г-н M. Dowgielewicz, в 
качеството на представител, 

– за финландското правителство, от г-жа A. 
Guimaraes-Purokoski, в качеството на представител, 

– за правителството на Обединеното кралство, от г-н 
S. Ossowski, в качеството на представител,  

– за Комисията на Европейските общности, от г-жа С. 
Петрова, в качеството на представител, 

след като изслуша заключението на генералния 
адвокат, представено в съдебното заседание от 10 юни 
2010 г., 

постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 49 ЕО и член 22 от Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането 
на схеми за социална сигурност на заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на 
Общността, в изменената му и актуализирана редакция 
съгласно Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 
декември 1996 година (ОВ L 28, 1997 г., стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 5, том 4, стр. 35 и 
поправка в ОВ L 32, 2008 г., стр. 31), изменен с Регламент 
(ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 18 декември 2006 година (ОВ L 392, стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 5, том 8, стр. 288, 
наричан по-нататък „Регламент № 1408/71“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Елчинов и Националната здравноосигурителна каса 
(наричана по-нататък „НЗОК“) по повод отказа на НЗОК да 
издаде на г-н Елчинов разрешение за лечение в Германия. 

Правна уредба 
Правна уредба на Съюза 
3 Член 22 от Регламент № 1408/71 е озаглавен 

„Престой извън територията на компетентната държава — 
завръщане или смяна на пребиваването в друга държава 
членка по време на болест или майчинство — 
необходимост от заминаване в друга държава членка за 
получаване на подходящо лечение“ и гласи: 

„1. Заето или самостоятелно заето лице, което 
отговаря на предвидените от законодателството на 
компетентната държава условия за придобиване на право 
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на обезщетения, като при необходимост се вземат предвид 
разпоредбите на член 18, и: 

[…] 
в) което е получило разрешение от компетентната 

институция да отиде на територията на друга държава 
членка, за да получи подходящо за състоянието си 
лечение, 

има право на: 
i) предоставяните от името на компетентната 

институция обезщетения в натура от институцията по 
мястото на престой […], в съответствие с разпоредбите на 
прилаганото от тази институция законодателство, като 
осигурено при нея лице; въпреки това, продължителността 
на периода, през който се предоставят обезщетенията, се 
урежда от законодателството на компетентната държава; 

[…] 
2. […] 
Не може да се прави отказ за даване на 

разрешението, което се изисква съгласно параграф 1, буква 
в), когато въпросното лечение е сред обезщетенията, 
предвидени от законодателството на държавата членка, на 
чиято територия пребивава съответното лице, и когато 
лицето не може да получи такова лечение в рамките на 
обичайно необходимото време за получаване на 
въпросното лечение в държавата членка на пребиваване, 
като се има предвид текущото му здравословно състояние 
и вероятното развитие на болестта. 

[…]“ 
4 Член 36, параграф 1 от Регламент № 1408/71 

предвижда: 
„Обезщетенията в натура, които се предоставят в 

съответствие с разпоредбите на настоящата глава от 
институцията на една държава членка от името на 
институцията на друга държава членка, се възстановяват в 
пълен размер“. 

5 На основание член 2, параграф 1 от Регламент № 
574/72 на Съвета от 21 март 1972 година относно 
определяне на реда за прилагане на Регламент № 1408/71 
(ОВ L 74, стр. 1; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 5, том 1, стр. 74) Административната комисия 
за социална сигурност на работниците мигранти, посочена 
в член 80 от Регламент № 1408/71, одобрява образец на 
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необходимото удостоверение за прилагане на член 22, 
параграф 1, буква в), подточка i) от този регламент, а 
именно формуляр „Е 112“. 

Национална правна уредба 
6 Член 224 от българския 

Административнопроцесуален кодекс гласи: 
„Указанията на Върховния административен съд по 

тълкуването и прилагането на закона са задължителни при 
по-нататъшното разглеждане на делото“. 

7 Член 81, алинея 1 от Закона за здравето (ДВ, бр. 70 
от 10 август 2004 г.) гласи: 

„Всеки български гражданин има право на достъпна 
медицинска помощ при условията и по реда на този закон и 
на Закона за здравното осигуряване“. 

8 Съгласно член 33 от Закона за здравното 
осигуряване (ДВ, бр. 70 от 19 юни 1998 г.) всички български 
граждани, които не са граждани и на друга държава, са 
задължително осигурени в НЗОК. 

9 Член 35 от този закон предвижда, че задължително 
осигурените имат право да получат документ, необходим за 
упражняване на здравноосигурителните им права в 
съответствие с правилата за координация на системите за 
социална сигурност. 

10 Член 36, алинея 1 от същия закон гласи: 
„Задължително осигурените имат право да получат 

частично или напълно стойността на направените разходи 
за медицинска помощ в чужбина само когато са получили 
предварително разрешение за това от НЗОК“. 

11 Видовете медицинска помощ, заплащани от НЗОК, 
са изброени в член 45 от Закона за здравното осигуряване, 
като алинея 2 от този член предвижда, че основният пакет 
медицинска помощ се определя с наредба на министъра на 
здравеопазването. На това основание министърът приема 
Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на 
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от 
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 88 от 2006 г.). Единственият 
член на наредбата гласи, че дейностите от основния пакет 
медицинска помощ се определят по вид и обхват съгласно 
приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 към наредбата. 
Приложение № 5 към наредбата, озаглавено „Списък на 
клиничните пътеки“, включва клинична пътека № 136 — 
„Други операции на очната ябълка“, както и клинична 
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пътека № 258 — „Високотехнологично лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания“. 

Спорът по главното производство и 
преюдициалните въпроси 

12 Българският гражданин г-н Елчинов, 
здравноосигурено лице към НЗОК, страда от тежко 
заболяване, по повод на което подава молба на 9 март 
2007 г. до НЗОК за издаване на формуляр E 112 за 
високотехнологично лечение в специализирана клиника в 
Берлин (Германия), тъй като това лечение не се прилага в 
България. 

13 Предвид здравословното си състояние обаче г-н 
Елчинов постъпва в клиниката в Германия на 15 март 2007 
г. и се подлага на лечението, преди да е получил отговор от 
НЗОК. 

14 След като е взето становище от Министерството на 
здравеопазването, с решение от 18 април 2007 г. 
директорът на НЗОК отказва да издаде на г-н Елчинов 
исканото разрешение, като основното му съображение е, че 
не са налице предпоставките за издаване на такова 
разрешение по член 22 от Регламент № 1408/71, доколкото 
според директора това лечение не е сред обезщетенията, 
предвидени в българското законодателство и заплащани от 
НЗОК. 

15 Г-н Елчинов обжалва решението пред 
Административен съд София-град. От назначената в хода 
на производството съдебно-медицинска експертиза се 
установява, че става дума за високотехнологично лечение, 
което все още не се извършва в България. 

16 С решение от 13 август 2007 г. Административен 
съд София-град отменя въпросния отказ на НЗОК, тъй като 
приема, че в случая са налице условията за издаване на 
разрешение съгласно член 22, параграф 2 от Регламент № 
1408/71. Този съд в частност отбелязва, че въпросното 
лечение не съществува в България, но съответства на 
медицинските дейности по клинични пътеки № 136 и № 258. 

17 НЗОК обжалва това решение с касационна жалба 
пред Върховния административен съд, който с решение от 
4 април 2008 г. го отменя и връща делото за ново 
разглеждане от друг състав на запитващата юрисдикция. 
Върховният административен съд намира за неправилно 
становището на долноинстанционния съд, че полученото от 
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г-н Елчинов лечение попада в обхвата на клинични пътеки 
№ 136 и № 258. Освен това Върховният административен 
съд отбелязва, че ако конкретното лечение, за което се 
иска издаването на формуляр Е 112, е финансирано от 
НЗОК, следва да се презумира, че това лечение може да 
бъде получено в българско лечебно заведение, поради 
което долноинстанционният административен съд е 
трябвало да се произнесе по въпроса дали това лечение 
може да бъде предоставено в такова заведение във време, 
което е безопасно за здравословното състояние на лицето. 

18 При новото разглеждане на делото от 
Административен съд София-град отново е назначена 
съдебно-медицинска експертиза, която потвърждава, че в 
България не се извършва лечение като полученото от г-н 
Елчинов в Германия. 

19 При тези условия Административен съд София-
град решава да спре производството и да отправи до Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Следва ли член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент […] № 1408/71 […] да се тълкува в смисъл, че 
ако конкретното лечение, за което се иска издаването на 
формуляр Е 112, не може да бъде получено в българско 
лечебно заведение, следва да се презумира, че това 
лечение не е финансирано от бюджета на НЗОК или МЗ, и 
обратно, ако това лечение е финансирано от бюджета на 
НЗОК или МЗ, следва да се презумира, че то може да бъде 
предоставено в българско лечебно заведение? 

2) Изразът „не може да получи въпросното лечение на 
територията на държавата членка, в която пребивава“ в 
разпоредбата на член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент […] № 1408/71 следва ли да се тълкува като 
обхващащ случаите, при които лечението, което се 
предоставя на територията на държавата членка, в която 
пребивава осигуреното лице, е далеч по-неефикасно и 
крайно като тип лечение от това, което се предоставя в 
друга държава членка, или включва само случаите, при 
които на лицето не може да бъде оказано своевременно 
лечение? 

3) Като се има предвид принципът на процесуалната 
автономия, следва ли националният съд да се съобрази 
със задължителните указания, дадени му от горна съдебна 
инстанция при отмяна на негово решение и връщането му 
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за ново разглеждане, при положение че има основания да 
се смята, че тези указания противоречат на общностното 
право? 

4) При положение че въпросното лечение не може да 
бъде предоставено на територията на държавата членка по 
местопребиваване на здравноосигуреното лице, 
достатъчно ли е, за да бъде тази държава членка длъжна 
да издаде разрешение за лечение в друга държава членка 
по член 22, параграф 1, буква в) от Регламент […] № 
1408/71, въпросното лечение като тип да е включено в 
обезщетенията, предвидени в нормативната ѝ уредба, 
макар и тази уредба да не упоменава изрично конкретния 
способ на лечение? 

5) Противопоставят ли се член 49 ЕО и член 22 от 
Регламент […] № 1408/71 на национална разпоредба като 
тази на член 36, алинея 1 от Закона за здравното 
осигуряване, според която задължително осигурените лица 
имат право да получат частично или напълно стойността на 
направените разходи за медицинска помощ в чужбина само 
когато са получили предварително разрешение за това? 

6) Следва ли националният съд да задължи 
компетентната институция на страната, в която лицето е 
здравноосигурено, да издаде документ за лечение в 
чужбина (формуляр Е 112), ако признае за 
незаконосъобразен отказа за издаване на такъв документ, 
в случай че молбата за издаването му е подадена преди 
осъществяване на лечението в чужбина и лечението е 
приключило към момента на постановяване на съдебното 
решение? 

7) Ако отговорът на предния въпрос е положителен и 
отказът да бъде издадено разрешение за лечение в 
чужбина бъде признат за незаконосъобразен от съда, по 
какъв ред следва да бъдат възстановени направените от 
здравноосигуреното лице разходи по лечението му: 

a) директно от страната, в която е осигурено, или от 
страната, в която е осъществено лечението, след 
представяне на разрешение за лечение в чужбина? 

б) в какъв размер, в случай че размерът на 
обезщетенията, предвидени от законодателството на 
държавата членка по местопребиваване, се различава от 
размера на обезщетенията, предвидени в 
законодателството на държавата членка, където е 
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предоставено лечението, като се има предвид 
разпоредбата на член 49 ЕО, установяваща забрана за 
ограничения в свободното предоставяне на услуги?“. 

По преюдициалните въпроси 
20 Следва първо да се отговори на третия въпрос, а 

след това да се пристъпи към разглеждането на останалите 
шест въпроса, които се отнасят до тълкуването на член 49 
ЕО и член 22 от Регламент № 1408/71. 

По третия въпрос 
21 Видно от акта за преюдициално запитване, 

Административен съд София-град изпитва съмнения 
относно тълкуването на член 49 ЕО и член 22 от Регламент 
№ 1408/71, и особено относно тълкуването на въпросния 
член 22 от Върховния административен съд в решението 
му от 4 април 2008 г. Като сезира Съда с преюдициално 
запитване по тълкуването на упоменатите разпоредби, 
запитващата юрисдикция иска да установи дали съдът, 
който се произнася по съществото на спора, е обвързан от 
правните изводи на висшестоящия съд, когато има 
основание да смята, че тези изводи не са в съответствие с 
правото на Съюза. 

22 Запитващата юрисдикция всъщност отбелязва, че 
съгласно член 224 от българския 
Административнопроцесуален кодекс дадените от 
Върховния административен съд указания по тълкуването и 
прилагането на закона са задължителни за 
Административен съд София-град при новото разглеждане 
на делото. Тя посочва и че правото на Съюза закрепва 
принципа на процесуалната автономия на държавите 
членки. 

23 Макар че въпросът, който запитващата юрисдикция 
отправя до Съда, видимо не изключва хипотезата, в която 
национален съд възнамерява да се произнесе, без да 
отправя преюдициално запитване, в отклонение от 
правните изводи на горната съдебна инстанция по същото 
дело, които според него не са в съответствие с правото на 
Съюза, все пак се налага констатацията, че в случая не е 
налице тази хипотеза, доколкото запитващата юрисдикция 
е сезирала Съда с преюдициално запитване, за да разсее 
съмненията си във връзка с правилното тълкуване на 
правото на Съюза. 
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24 В този смисъл с третия си въпрос запитващата 
юрисдикция иска да се установи дали правото на Съюза 
допуска национален съд, който следва да се произнесе по 
дело, върнато от висшестоящ съд след касация, да бъде 
обвързан съгласно националното процесуално право от 
направените от висшестоящия съд правни изводи, когато 
въз основа на тълкуването, което е поискал от Съда, 
намира, че тези изводи не са в съответствие с правото на 
Съюза. 

25 В това отношение, на първо място, следва да се 
напомни, че наличието на национална процесуална 
разпоредба като приложимата в главното производство не 
засяга правото на националните юрисдикции, които не се 
произнасят като последна инстанция, да сезират Съда с 
преюдициално запитване, когато — както в случая — имат 
съмнения относно тълкуването на правото на Съюза. 

26 Наистина съгласно постоянната съдебна практика 
член 267 от ДФЕС предоставя на националните 
юрисдикции най-широко право да сезират Съда, ако счетат, 
че висящото пред тях дело повдига въпроси, които налагат 
тълкуване или преценка на валидността на разпоредбите 
на правото на Съюза за целите на решаването на 
отнесения до тях спор (вж. в този смисъл Решение от 16 
януари 1974 г. по дело Rheinmühlen-Düsseldorf, 166/73, 
Recueil, стр. 33, точка 3, Решение от 27 юни 1991 г. по дело 
Mecanarte, C-348/89, Recueil, стр. I-3277, точка 44, Решение 
от 10 юли 1997 г. по дело Palmisani, C-261/95, Recueil, стр. 
I-4025, точка 20, Решение от 16 декември 2008 г. по дело 
Cartesio, C-210/06, Сборник, стр. I-9641, точка 88, както и 
Решение от 22 юни 2010 г. по дело Melki и Abdeli, C-188/10 
и C-189/10, все още непубликувано в Сборника, точка 41). 
Освен това националните юрисдикции са свободни да 
упражнят това право във всеки момент от производството, 
който според тях е подходящ (вж. в този смисъл Решение 
по дело Melki и Abdeli, посочено по-горе, точки 52 и 57). 

27 Въз основа на това Съдът заключава, че 
национална правна норма, съобразно която юрисдикциите, 
които не се произнасят като последна инстанция, са 
обвързани от изводите на горната юрисдикция, не може да 
лиши тези юрисдикции от правото да сезират Съда с 
въпроси за тълкуването на правото на Съюза, до което се 
отнасят съответните правни изводи. Всъщност Съдът 
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приема, че юрисдикцията, която не се произнася като 
последна инстанция, трябва да бъде свободна да отправи 
до Съда въпросите, които смята за неизяснени, ако счита, 
че правните изводи на горната инстанция биха могли да 
доведат до постановяване на решение, което противоречи 
на правото на Съюза (вж. в този смисъл Решение по дело 
Rheinmühlen-Düsseldorf, посочено по-горе, точки 4 и 5, 
Решение по дело Cartesio, посочено по-горе, точка 94, 
Решение от 9 март 2010 г. по дело ERG и др., C-378/08, все 
още непубликувано в Сборника, точка 32, както и Решение 
по дело Melki и Abdeli, посочено по-горе, точка 42).  

28 Наред с това следва да се подчертае, че 
закрепеното с член 267, втора алинея от ДФЕС право на 
националния съд да поиска преюдициално тълкуване от 
Съда, преди евентуално да остави без приложение 
указанията на висшестояща юрисдикция, които се явяват 
противоречащи на правото на Съюза, не може да се 
трансформира в задължение (вж. в този смисъл Решение 
от 19 януари 2010 г. по дело Kücükdeveci, C-555/07, все още 
непубликувано в Сборника, точки 54 и 55). 

29 На второ място, следва да се напомни, че съгласно 
постоянната съдебна практика постановеното от Съда 
решение по преюдициалното запитване обвързва 
националния съд по отношение на тълкуването, съответно 
валидността на разглежданите актове на институциите на 
Съюза при решаването на спора в главното производство 
(вж. по-специално Решение от 24 юни 1969 г. по дело Milch-
, Fett- und Eierkontor, 29/68, Recueil, стр. 165, точка 3, 
Решение от 3 февруари 1977 г. по дело Benedetti, 52/76, 
Recueil, стр. 163, точка 26, Определение от 5 март 1986 г. 
по дело Wünsche, 69/85, Recueil, стр. 947, точка 13 и 
Решение от 14 декември 2000 г. по дело Fazenda Pública, 
C-446/98, Recueil, стр. I-11435, точка 49). 

30 От тези съображения следва, че след като упражни 
правото си по член 267, втора алинея от ДФЕС, при 
решаването на спора в главното производство 
националният съд е обвързан от даденото от Съда 
тълкуване на съответните разпоредби и трябва евентуално 
да не се съобрази с изводите на висшестоящия съд, ако 
въз основа на това тълкуване намира, че тези изводи не са 
в съответствие с правото на Съюза. 
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31 Следва също така да се подчертае, че съгласно 
трайно установената съдебна практика националният съд, 
натоварен в рамките на своята компетентност с 
прилагането на разпоредбите на правото на Съюза, е 
длъжен да гарантира пълното действие на тези 
разпоредби, като при необходимост сам вземе решение да 
не приложи национална разпоредба, която им противоречи, 
а именно в конкретния случай — националната 
процесуалноправна норма, посочена в точка 22 от 
настоящото решение, без да е необходимо да иска или да 
изчаква премахването на националната разпоредба по 
законодателен или друг конституционен ред (вж. в този 
смисъл Решение от 9 март 1978 г. по дело Simmenthal, 
106/77, Recueil, стр. 629, точка 24, както и Решение от 19 
ноември 2009 г. по дело Filipiak, C-314/08, все още 
непубликувано в Сборника, точка 81). 

32 Предвид изложеното по-горе на третия въпрос 
следва да се отговори, че правото на Съюза не допуска 
националният съд, който следва да се произнесе по дело, 
върнато от висшестоящ съд след касация, да бъде 
обвързан съгласно националното процесуално право от 
направените от висшестоящия съд правни изводи, когато 
въз основа на тълкуването, което е поискал от Съда, 
намира, че тези изводи не са в съответствие с правото на 
Съюза. 

По въпросите относно тълкуването на член 49 ЕО 
и член 22 от Регламент № 1408/71 

33 Първо следва да се разгледа петият въпрос 
относно обхвата на правомощието на държавите членки да 
изискват предварително разрешение като условие за 
покриването на разходите за болнично лечение, получено в 
друга държава членка, след това — да се пристъпи към 
първия, втория и четвъртия въпрос, които се отнасят до 
условията по член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент № 1408/71, и накрая — да се разгледат заедно 
шестият и седмият въпрос относно реда за възстановяване 
на разходите за това лечение на осигуреното лице. 

По петия въпрос относно обхвата на правомощието 
на държавите членки да изискват предварително 
разрешение като условие за покриването на разходите за 
болнично лечение, получено в друга държава членка 
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34 С петия въпрос запитващата юрисдикция иска по 
същество да се установи дали член 49 ЕО и член 22 от 
Регламент № 1408/71 допускат правна уредба на държава 
членка, съгласно която при всички положения е изключено 
да се покрият разходите за болнично лечение, получено в 
друга държава членка без предварително разрешение. 

35 Като напомня, че г-н Елчинов се е подложил на 
лечение в Германия, преди да получи отговор от НЗОК по 
молбата си за разрешение, запитващата юрисдикция иска 
да установи дали осигуреното лице може да иска да му се 
покрият разходите за болнично лечение в държава членка, 
различна от тази, на чиято територия пребивава, без да е 
получило предварително разрешение от компетентната 
институция, при положение че здравословното му 
състояние е наложило това, или напротив — 
осъществяването на лечението без предварително 
разрешение води до погасяване на правото на осигуреното 
лице да иска покриване на разходите за това лечение. Като 
посочва, че член 36 от Закона за здравното осигуряване 
допуска покриване на разходите за лечение в друга 
държава членка само ако осигуреното лице е получило 
предварително разрешение за това, запитващата 
юрисдикция иска да установи дали подобна разпоредба е в 
съответствие с член 49 ЕО и член 22 от Регламент № 
1408/71. 

36 В това отношение, на първо място, следва да се 
напомни, че съгласно постоянната съдебна практика 
медицинските услуги, предоставяни срещу 
възнаграждение, попадат в приложното поле на 
разпоредбите относно свободното предоставяне на услуги, 
включително когато лечението е предоставено в болнично 
заведение (вж. в този смисъл Решение от 16 май 2006 г. по 
дело Watts, C-372/04, Recueil, стр. I-4325, точка 86 и 
цитираната съдебна практика, както и Решение от 15 юни 
2010 г. по дело Комисия/Испания, C-211/08, все още 
непубликувано в Сборника, точка 47 и цитираната съдебна 
практика). 

37 Също така е постановено, че свободното 
предоставяне на услуги включва свободата на лицата, за 
които са предназначени услугите, по-конкретно на лицата, 
които трябва да получат медицинско лечение, да отидат в 
друга държава членка, за да ползват тези услуги (вж. 
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Решение по дело Watts, посочено по-горе, точка 87 и 
цитираната съдебна практика, както и Решение по дело 
Комисия/Испания, посочено по-горе, точки 48—50 и 
цитираната съдебна практика). 

38 Приложимостта на член 22 от Регламент № 
1408/71 към разглежданото положение не изключва 
възможността то да попада и в приложното поле на 
разпоредбите за свободното предоставяне на услуги, и в 
този случай — на член 49 ЕО. Всъщност, от една страна, 
евентуалното съответствие на националната правна 
уредба с разпоредба на вторичното право, в случая член 22 
от Регламент № 1408/71, не води до извеждането ѝ от 
приложното поле на разпоредбите на Договора за ЕО (вж. в 
този смисъл Решение по дело Watts, посочено по-горе, 
точки 46 и 47, както и Решение по дело Комисия/Испания, 
посочено по-горе, точка 45). 

39 От друга страна, целта на член 22, параграф 1, 
буква в), подточка i) от Регламент № 1408/71 е да учреди 
право да се получават обезщетенията в натура, 
предоставяни за сметка на компетентната институция от 
институцията по мястото на престой в съответствие с 
разпоредбите на законодателството на държавата членка, 
в която се предоставят услугите, както ако 
заинтересованото лице беше осигурено към втората 
посочена институция (вж. в този смисъл Решение от 28 
април 1998 г. по дело Decker, C-120/95, Recueil, стр. I-1831, 
точки 28 и 29, както и Решение по дело Kohll, C-158/96, 
Recueil, стр. I-1931, точки 26 и 27, Решение от 12 юли 2001 
г. по дело Vanbraekel и др., C-368/98, Recueil, стр. I-5363, 
точки 32 и 36, Решение от 23 октомври 2003 г. по дело 
Inizan, C-56/01, Recueil, стр. I-12403, точки 19 и 20, както и 
Решение по дело Watts, посочено по-горе, точка 48). 
Единствената цел на параграф 2, втора алинея от същия 
член пък е да се посочат обстоятелствата, при които е 
изключена възможността компетентната институция да 
откаже издаване на разрешението, поискано на основание 
параграф 1, буква в) (вж. в този смисъл Решение по дело 
Vanbraekel и др., посочено по-горе, точка 31). 

40 На второ място, следва също така да се напомни, 
че — както изтъкват правителствата, представили 
становища по настоящото дело — безспорно правото на 
Съюза не засяга правомощията на държавите членки да 
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организират своите системи за социална сигурност и че при 
липсата на хармонизация на равнище Европейски съюз 
условията за предоставяне на услуги в областта на 
социалното осигуряване следва да се определят в 
законодателството на всяка държава членка. Въпреки това 
при упражняване на тези правомощия държавите членки 
трябва да спазват правото на Съюза, и по-конкретно 
разпоредбите относно свободното предоставяне на услуги, 
които съдържат забрана за държавите членки да въвеждат 
или оставят в сила необосновани ограничения за 
упражняването на тази свобода в областта на 
здравеопазването (в този смисъл вж. по-специално 
Решение по дело Watts, посочено по-горе, точка 92 и 
цитираната съдебна практика, Решение от 19 април 2007 г. 
по дело Stamatelaki, C-444/05, Сборник, стр. I-3185, точка 23 
и Решение по дело Комисия/Испания, посочено по-горе, 
точка 53). 

41 Макар че предварителните разрешения като 
изискваното по член 36 от Закона за здравното осигуряване 
представляват пречка за свободното предоставяне на 
услуги от гледна точка както на пациентите, така и на 
доставчиците (вж. в този смисъл Решение по дело Kohll, 
посочено по-горе, точка 35, Решение от 12 юли 2001 г. по 
дело Smits и Peerbooms, C-157/99, Recueil, стр. I-5473, 
точка 69, Решение от 13 май 2003 г. по дело Müller-Fauré и 
Van Riet, C-385/99, Recueil, стр. I-4509, точка 44, както и 
Решение по дело Watts, посочено по-горе, точка 98), Съдът 
все пак е приел, че член 49 ЕО по принцип допуска да се 
изисква предварително разрешение като условие за 
упражняването на правото на пациента да получи болнично 
лечение в друга държава членка за сметка на системата, в 
която е осигурен (вж. в този смисъл Решение по дело Smits 
и Peerbooms, посочено по-горе, точка 82, както и Решение 
по дело Watts, посочено по-горе, точка 113). 

42 Всъщност Съдът е приел, че не може да се 
изключи възможността рискът от сериозно застрашаване на 
финансовото равновесие на системата за социално 
осигуряване да представлява императивно съображение от 
обществен интерес, което може да обоснове наличието на 
пречки за свободното предоставяне на услуги. Той също 
така е приел, че целта да се поддържат достъпни за всички 
и балансирани медицински и болнични услуги може да се 
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отнася до изключенията, свързани с общественото здраве, 
предвидени в член 46 ЕО, доколкото тази цел допринася за 
достигането на висока степен на закрила на здравето. 
Освен това Съдът уточнява, че член 46 ЕО позволява на 
държавите членки да ограничат свободното предоставяне 
на медицински и болнични услуги, доколкото поддържането 
на определен капацитет на системата за здравеопазване 
или на определено равнище на медицинска компетентност 
на националната територия е от основно значение за 
общественото здраве и дори за оцеляването на 
населението (вж. в този смисъл Решение по дело Kohll, 
посочено по-горе, точки 41, 50 и 51, Решение по дело Smits 
и Peerbooms, посочено по-горе, точки 72—74, Решение по 
дело Müller-Fauré и Van Riet, посочено по-горе, точки 67 и 
73, както и Решение по дело Watts, посочено по-горе, точки 
103—105). 

43 Съдът също така отбелязва, че броят на 
болничните инфраструктури, тяхното географско 
разпределение, устройството им и оборудването, с което 
разполагат, както и естеството на медицинските услуги, 
които могат да предлагат, трябва да подлежат на 
планиране, с което по правило се целят няколко неща. От 
една страна, това планиране има за цел да се гарантира на 
територията на съответната държава членка достатъчен и 
постоянен достъп до балансиран набор от качествени 
болнични услуги. От друга страна, то е израз на желанието 
да се осигури контрол на разходите и да се избегне, 
доколкото е възможно, всяко разхищаване на финансови, 
технически и човешки ресурси. Вредата от подобно 
разхищаване е още по-голяма, като се има предвид, че 
безспорно секторът на болничните грижи е източник на 
значителни разходи и трябва да отговаря на нарастващи 
нужди, докато финансовите средства, които могат да бъдат 
отделени за здравеопазването, независимо от използвания 
начин на финансиране, не са неограничени (Решение по 
дело Smits и Peerbooms, посочено по-горе, точки 76—79, 
както и Решение по дело Watts, посочено по-горе, точки 108 
и 109). 

44 На трето място, трябва също така да се напомни, 
че макар правото на Съюза по принцип да допуска 
режимите на предварително разрешение, все пак е нужно 
условията за издаване на такова разрешение да са 
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обосновани с оглед на гореупоменатите императивни 
съображения, да не надхвърлят обективно необходимото 
за тази цел и да не е възможно да се постигне същият 
резултат с по-слабо ограничителни правила. Освен това 
подобен режим трябва да се основава на обективни, 
недискриминационни и предварително известни критерии, 
така че да регламентира правото на преценка на 
националните власти, за да не бъде упражнявано по 
произволен начин (вж. в този смисъл Решение по дело 
Smits и Peerbooms, посочено по-горе, точки 82 и 90, 
Решение по дело Müller-Fauré и Van Riet, посочено по-горе, 
точки 83—85, както и Решение по дело Watts, посочено по-
горе, точки 114—116). 

45 В случая следва да се приеме за установено, че 
когато националната правна уредба при всички положения 
изключва покриването на разходите за болнично лечение, 
получено в друга държава членка без предварително 
разрешение, осигуреното лице, което е възпрепятствано да 
поиска такова разрешение или не е могло, подобно на г-н 
Елчинов, да изчака отговора на компетентната институция 
поради причини, свързани със здравословното му 
състояние или с необходимостта по спешност да се 
подложи на лечение в болнично заведение, се оказва 
лишено от възможността тази институция да му покрие 
разходите за лечението, въпреки че всъщност условията за 
покриване на тези разходи са налице. 

46 В особени случаи като описаните в предходната 
точка обаче покриването на разходите за такова лечение 
не може да застраши постигането на целите на болничното 
планиране, посочени в точка 43 от настоящото решение, 
нито тежко да накърни финансовото равновесие на 
системата за социална сигурност. В тези случаи не се 
засяга нито поддържането на достъпни за всички и 
балансирани болнични услуги, нито пък поддържането на 
определен капацитет на системата за здравеопазване и на 
определено равнище на медицинска компетентност на 
територията на страната. 

47 Следователно подобна правна уредба не е 
обоснована от упоменатите императивни съображения и 
при всички положения не отговаря на изискването за 
пропорционалност, напомнено в точка 44 от настоящото 
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решение. Ето защо тя създава необосновано ограничение 
за свободното предоставяне на услуги. 

48 Освен това, що се отнася до прилагането на член 
22, параграф 1, буква в) от Регламент № 1408/71, в точка 
34 от Решение по дело Vanbraekel и др., посочено по-горе, 
Съдът приема, че когато компетентната институция издаде 
отказ по подаденото от осигуреното лице искане за 
разрешение на основание на тази разпоредба, а 
впоследствие самата компетентна институция или съдът 
признае отказа за незаконосъобразен, осигуреното лице 
има право да му бъде възстановена пряко от 
компетентната институция сума, равна на тази, която тя по 
принцип би поела, ако разрешението е било надлежно 
предоставено в самото начало. 

49 Оттук следва, че правната уредба на държавите 
членки не може да изключва при всички положения 
покриването на разходите за болнично лечение, получено в 
друга държава членка без предварително разрешение. 

50 Що се отнася до разглежданата в главното 
производство правна уредба, както по същество посочва 
генералният адвокат в точки 49 и 50 от заключението си, 
член 36 от Закона за здравното осигуряване е двусмислен. 
При всички случаи запитващата юрисдикция следва да 
прецени с оглед на дадените с настоящото решение насоки 
дали този член съответства на член 49 ЕО и член 22 от 
Регламент № 1408/71 съгласно тълкуването им от Съда, а 
доколкото посоченият член 36 може да бъде предмет на 
различни тълкувания — да го тълкува в съответствие с 
правото на Съюза (вж. в този смисъл Решение по дело 
Melki и Abdeli, посочено по-горе, точка 50 и цитираната 
съдебна практика). 

51 С оглед на всичко изложено по-горе, на петия 
въпрос следва да се отговори, че член 49 ЕО и член 22 от 
Регламент № 1408/71 не допускат правна уредба на 
държава членка, тълкувана в смисъл, че при всички 
положения е изключено да се покрият разходите за 
болнично лечение, получено в друга държава членка без 
предварително разрешение. 

По първия, втория и четвъртия въпрос относно 
условията, предвидени в член 22, параграф 2, втора 
алинея от Регламент № 1408/71 
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52 С първия, втория и четвъртия въпрос запитващата 
юрисдикция иска по същество да се установи дали, що се 
отнася до лечение, което не може да бъде получено в 
държавата членка, на чиято територия пребивава 
осигуреното лице, член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент № 1408/71 трябва да се тълкува в смисъл, че не 
може да се откаже издаване на разрешението, което се 
изисква съгласно параграф 1, буква в), подточка i) от този 
член, когато въпросното лечение като тип е предвидено в 
законодателството на тази държава членка, но не е 
упоменат изрично конкретният приложен способ на 
лечение, и освен това в тази държава членка не може 
своевременно да бъде предоставено алтернативно, 
еднакво ефикасно лечение. Наред с това запитващата 
юрисдикция иска да установи дали същият член трябва да 
се тълкува в смисъл, че не допуска при прилагането на тази 
разпоредба компетентните по молбата за предварително 
разрешение национални органи да презумират, че ако 
болничното лечение не може да бъде получено в 
посочената държава членка, то това лечение не е сред 
обезщетенията, предвидени в законодателството на тази 
държава, и обратно — че ако болничното лечение е сред 
посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в 
тази държава членка. 

53 Член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 
№ 1408/71 предвижда две условия, чието кумулативно 
наличие води до възникването на задължение за 
компетентната институция да издаде предварителното 
разрешение, поискано на основание параграф 1, буква в), 
подточка i) от същия член (вж. в този смисъл Решение по 
дело Inizan, посочено по-горе, точка 41 и Решение по дело 
Watts, посочено по-горе, точка 55). 

54 Първото условие изисква въпросното лечение да е 
сред обезщетенията, предвидени от законодателството на 
държавата членка, на чиято територия пребивава 
осигуреното лице, докато второто условие предполага 
лицето, което възнамерява да се подложи на лечение в 
държава членка, различна от тази, на чиято територия 
пребивава, да не може да получи такова лечение в рамките 
на обичайно необходимото време за получаване на 
въпросното лечение в държавата членка на пребиваване, 
като се има предвид текущото му здравословно състояние 
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и вероятното развитие на болестта (Решение по дело 
Inizan, посочено по-горе, точки 42 и 44, както и Решение по 
делоWatts, посочено по-горе, точки 56 и 57). 

55 Уместно е първо да се разгледа четвъртият от 
отправените до Съда въпроси, тъй като той се отнася до 
първото от тези условия. По-нататък ще бъде анализиран 
вторият въпрос, засягащ второто от тези условия, а накрая 
ще бъде разгледан първият въпрос във връзка със 
споменатата от запитващата юрисдикция презумпция, тъй 
като отговорът на този въпрос следва от отговорите на 
другите два. 

– По четвъртия въпрос, който се отнася до първото 
условие по член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 
№ 1408/71 

56 За да се установи дали е изпълнено първото 
условие по член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 
№ 1408/71, трябва да се провери дали „въпросното 
лечение“, а именно, както следва от представените на Съда 
факти по делото, предписаното лечение на окото чрез 
поставяне на радиоактивни пластини или протонотерапия, 
е сред „обезщетенията, предвидени от законодателството 
на държавата членка, на чиято територия пребивава 
съответното лице“, с други думи — сред медицинските 
дейности, заплащани по клиничните пътеки на българската 
здравноосигурителна схема. 

57 В това отношение трябва да се подчертае, така 
както беше припомнено в точка 40 от настоящото решение, 
че правото на Съюза не засяга правомощията на 
държавите членки да организират своите системи за 
социална сигурност и че при липсата на хармонизация на 
равнище Европейски съюз условията за предоставяне на 
услуги в областта на социалното осигуряване следва да се 
определят в законодателството на всяка държава членка. 

58 В този смисъл вече е постановено, че по принцип 
правото на Съюза не е пречка държавите членки да 
изготвят ограничителни списъци на медицинските 
дейности, заплащани от системите им за социално 
осигуряване, и че по принцип въз основа на правото на 
Съюза не може да възникне задължение за държавите 
членки да разширят евентуалния си списък с такива 
дейности (вж. в този смисъл Решение по дело Smits и 
Peerbooms, посочено по-горе, точка 87). 
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59 Оттук следва, че — както изтъкват правителствата, 
представили становища по настоящото дело — всяка 
държава членка има правомощието да предвиди кои 
медицински дейности ще се заплащат по нейната система 
за социално осигуряване. За тази цел съответната държава 
членка има правото да изготви списък, в който се изброяват 
конкретни лечения и конкретни способи на лечение или пък 
се посочват по-общо категории или типове лечение и 
категории или типове способи на лечение. 

60 При това положение само националните органи, 
които следва да се произнесат по молбата за разрешение 
за лечение в държава членка, различна от тази, на чиято 
територия пребивава осигуреното лице, са оправомощени 
да преценят дали това лечение попада в списъка. В случая 
запитващата юрисдикция следва да прецени дали 
полученото от г-н Елчинов лечение в Германия е сред 
клиничните пътеки от приложение № 5 към Наредба № 40. 

61 Това обаче не променя факта, че доколкото 
държавите членки са длъжни да не нарушават правото на 
Съюза при упражняването на своите правомощия, член 22, 
параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71 трябва 
да се прилага в съответствие с това право, при спазване на 
изискванията, изложени в точка 44 от настоящото решение. 

62 Оттук следва, първо, че когато в списъка на 
заплащаните медицински дейности не се упоменава 
изрично конкретният приложен способ на лечение, а се 
посочват типове лечение, компетентната институция на 
държавата членка по местопребиваване на осигуреното 
лице следва да провери — чрез прилагане на обичайните 
принципи на тълкуване и въз основа на обективни и 
недискриминационни критерии при отчитане на всички 
релевантни медицински факти и наличните научни данни — 
дали този способ на лечение съответства на 
обезщетенията, предвидени в законодателството на тази 
държава членка. Второ, ако случаят е такъв, не може да се 
откаже предварително разрешение по съображението, че 
такъв способ на лечение не се прилага в държавата членка 
по местопребиваването на осигуреното лице, тъй като ако 
се допусне подобно съображение, то би означавало да се 
ограничи обхватът на член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент № 1408/71. 
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– По втория въпрос, който се отнася до второто 
условие по член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 
№ 1408/71 

63 За да се установи дали е изпълнено второто 
условие по член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент 
№ 1408/71, следва да се провери дали осигуреното лице 
може да получи въпросното лечение в рамките на обичайно 
необходимото време за получаване на това лечение в 
държавата членка на пребиваване, като се има предвид 
текущото му здравословно състояние и развитието на 
болестта. 

64 В случая запитващата юрисдикция посочва, че 
съответното лице не може да получи въпросното лечение в 
държавата членка на пребиваване, където е щяло да се 
пристъпи към хирургична намеса, която според тази 
юрисдикция не може да се разглежда като идентично или 
еднакво ефикасно лечение. Когато предвиденото лечение в 
друга държава членка не се прилага в държавата членка по 
местопребиваването на съответното лице, това наистина 
само по себе си не означава, че е изпълнено второто 
условие по член 22, параграф 2 от Регламент № 1408/71, 
но за сметка на това се налага изводът, че това условие е 
изпълнено, когато в тази държава не може своевременно 
да бъде предоставено еднакво ефикасно лечение. 

65 Всъщност Съдът вече е постановил, че член 22, 
параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71 трябва 
да се тълкува в смисъл, че не може да се откаже 
посоченото в тази разпоредба разрешение, когато първото 
условие на разпоредбата е изпълнено и в държавата 
членка, на чиято територия пребивава съответното лице, 
не може своевременно да бъде получено идентично или 
еднакво ефикасно лечение (вж. в този смисъл Решение по 
дело Inizan, посочено по-горе, точки 45, 59 и 60, както и 
Решение по дело Watts, посочено по-горе, точки 59—61). 

66 В това отношение Съдът е пояснил, че когато 
преценява дали в държавата членка на местопребиваване 
може своевременно да бъде получено еднакво ефикасно за 
пациента лечение, компетентната институция е длъжна да 
вземе предвид всички обстоятелства по конкретния случай, 
като надлежно отчете не само медицинското състояние на 
пациента към момента на подаването на искането за 
разрешение и евентуално интензивността на страданията 
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или естеството на увреждането на пациента, което би 
могло например да препятства или прекомерно да 
затруднява упражняването на професионална дейност, но 
и историята на заболяването му (Решение по дело Inizan, 
посочено по-горе, точка 46 и Решение по дело Watts, 
посочено по-горе, точка 62). 

67 В този смисъл, при положение че въпросното 
лечение не може да бъде получено в държавата членка, на 
чиято територия пребивава осигуреното лице, и при 
положение че предвидените в законодателството на тази 
държава членка обезщетения не са установени чрез точно 
изброяване на типове лечение или способи на лечение, а 
чрез по-общо посочване на категории или типове лечение 
или способи на лечение, член 22, параграф 2, втора алинея 
от Регламент № 1408/71 изисква — ако е установено, че 
предвиденото лечение в друга държава членка попада в 
една от тези категории или съответства на един от тези 
типове — компетентната институция да бъде задължена да 
издаде на осигуреното лице разрешението, необходимо за 
покриване на разходите му за това лечение, когато — както 
в описаната от запитващата юрисдикция ситуация — 
алтернативното лечение, което може своевременно да 
бъде предоставено в държавата членка по 
местопребиваване, не е с еднаква ефикасност. 

– По първия въпрос, който се отнася до споменатата 
от запитващата юрисдикция презумпция 

68 Във връзка с този въпрос запитващата юрисдикция 
посочва, че съгласно дадените от Върховния 
административен съд указания по делото, ако 
разглежданото болнично лечение не може да се 
предостави в България, следва да се презумира, че то не 
се покрива от клиничните пътеки на НЗОК, и обратно, ако 
лечението се покрива от НЗОК, следва да се презумира, че 
то може да бъде предоставено в България. Запитващата 
юрисдикция иска да установи дали подобна презумпция е в 
съответствие с член 22 от Регламент № 1408/71, тъй като 
смята, че като последица от презумпцията двете условия 
по параграф 2, втора алинея от същия член никога не биха 
били кумулативно налице, освен в случая на наличие на 
еднакво ефикасно лечение в държавата членка на 
местопребиваване, което обаче не може да бъде 
предоставено своевременно. 
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69 В това отношение следва да се констатира, че от 
тълкуването на член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент № 1408/71, дадено при разглеждането на 
четвъртия и втория въпрос, произтича, че решенията по 
молби за издаване на разрешението, което се изисква 
съгласно параграф 1, буква в), подточка i) от същия член, 
не могат да се основават на подобна презумпция. 

70 Всъщност, на първо място, от посоченото в точка 
62 от настоящото решение следва, от една страна, че във 
всеки отделен случай трябва да се проверява — чрез 
прилагане на обичайните принципи на тълкуване и въз 
основа на обективни и недискриминационни критерии при 
отчитане на всички релевантни факти и наличните научни 
данни — дали въпросният способ на лечение съответства 
на обезщетенията, предвидени от националното 
законодателство, и от друга страна — че не може да се 
откаже предварително разрешение, поради това че такъв 
способ на лечение не се прилага в държавата членка по 
местопребиваването на осигуреното лице. 

71 На второ място, от изложеното в точки 64—67 от 
настоящото решение следва, че не може да се отхвърли 
молбата за разрешение, когато в държавата членка по 
местопребиваване не може своевременно да бъде 
получено идентично на предвиденото лечение или лечение 
с еднаква ефикасност, като това също трябва да се 
проверява във всеки отделен случай. 

72 Прилагането на посочената в първия въпрос на 
запитващата юрисдикция презумпция не само би довело до 
ограничаване на обхвата на член 22, параграф 2, втора 
алинея от Регламент № 1408/71, но и би създало пречка за 
свободното предоставяне на услуги в сектора на 
здравеопазването — пречка, която не може да бъде 
обоснована с изложените в точки 42 и 43 от настоящото 
решение императивни съображения. 

73 С оглед на тези съображения на първия, втория и 
четвъртия въпрос следва да се отговори, че що се отнася 
до лечение, което не може да бъде получено в държавата 
членка, на чиято територия пребивава осигуреното лице, 
член 22, параграф 2, втора алинея от Регламент № 1408/71 
трябва да се тълкува в смисъл, че не може да се откаже 
издаване на разрешението, което се изисква съгласно 
параграф 1, буква в), подточка i) от този член: 
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– когато чрез прилагане на обичайните принципи на 
тълкуване и след основана на обективни и 
недискриминационни критерии проверка при отчитане на 
всички релевантни медицински факти и наличните научни 
данни се установи — при положение че предвидените от 
националното законодателство обезщетения са установени 
в списък, който не упоменава изрично конкретния приложен 
способ на лечение, а посочва типове лечение, заплащани 
от компетентната институция — че този способ на лечение 
съответства на посочени в списъка типове лечение, и 

– когато в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, не може своевременно да 
бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно 
лечение. 

Същият член не допуска при прилагането на тази 
разпоредба компетентните по молбата за предварително 
разрешение национални органи да презумират, че ако 
болничното лечение не може да бъде получено в 
държавата членка, на чиято територия пребивава 
осигуреното лице, то това лечение не е сред 
обезщетенията, предвидени от законодателството на тази 
държава, и обратно — че ако болничното лечение е сред 
посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в 
тази държава членка. 

По шестия и седмия въпрос, които се отнасят до реда 
за възстановяване на разходите на осигуреното лице за 
получено в друга държава членка болнично лечение 

74 С шестия и седмия въпрос запитващата 
юрисдикция иска да се установи дали националният съд 
трябва да задължи компетентната институция да издаде 
формуляр Е 112 на осигуреното лице, ако признае за 
незаконосъобразен отказа за издаване на този документ, 
въпреки че към момента на постановяване на решението 
му болничното лечение е приключило. Освен това 
запитващата юрисдикция иска да установи в този случай 
коя институция трябва да възстанови на осигуреното лице 
разходите за болничното лечение — компетентната 
институция или институцията по мястото на предоставяне 
на лечението, както и в какъв размер трябва да се 
възстановят разходите, когато размерът на обезщетенията, 
предвидени от законодателството на държавата членка по 
местопребиваване на осигуреното лице, се различава от 



117 

размера на обезщетенията, предвидени от държавата 
членка, на чиято територия е предоставено лечението. 

75 В това отношение следва да се отбележи, че 
издаването на предварително разрешение, например под 
формата на формуляр Е 112, се явява безполезно, когато 
осигуреното лице вече се е подложило на болничното 
лечение, освен евентуално в хипотезата, когато това лице 
още не е получило фактурата за лечението или не я е 
платило. Извън тази хипотеза, както бе посочено в точка 48 
от настоящото решение, осигуреното лице има правото в 
такива случаи да му бъде възстановена пряко от 
компетентната институция сума, равна на тази, която тя по 
принцип би поела, ако разрешението бе надлежно 
предоставено преди началото на лечението. 

76 При всички положения националният съд следва 
по реда на националното процесуално право да задължи 
компетентната институция да покрие посочената в 
предходната точка сума. 

77 Размерът на сумата се определя съгласно 
разпоредбите на законодателството, което се прилага за 
институцията на държавата членка, на чиято територия е 
предоставено болничното лечение (вж. в този смисъл 
Решение по дело Vanbraekel и др., посочено по-горе, точка 
32). 

78 Ако направените разходи за болнични услуги, 
предоставени в държава членка, различна от тази по 
местопребиваването, в резултат от прилагането на 
действащите разпоредби в тази държава се възстановяват 
в по-нисък размер от този, който би се получил при 
прилагането на действащата правна уредба в държавата 
членка на местопребиваване в случай на хоспитализация в 
нея, на основание член 49 ЕО съгласно тълкуването му от 
Съда компетентната институция трябва допълнително да 
възстанови на осигуреното лице и разликата между тези 
две суми (вж. в този смисъл Решение по дело Vanbraekel и 
др., посочено по-горе, точки 38—52, както и Решение по 
дело Комисия/Испания, посочено по-горе, точки 56 и 57). 

79 Съдът пояснява, че когато законодателството на 
компетентната държава членка предвижда болничното 
лечение в рамките на националната здравноосигурителна 
система да е безплатно, а същевременно 
законодателството на държавата членка, в която осигурен 
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към посочената система пациент е получил или е трябвало 
да получи разрешение да се подложи на болнично лечение 
за сметка на тази система, не предвижда пълно покриване 
на разходите за това лечение, компетентната институция 
трябва да възстанови на този пациент сума, съответстваща 
на евентуалната разлика между, от една страна, обективно 
остойностените разходи за еквивалентно лечение в 
болнично заведение към въпросната служба, при 
необходимост ограничени до размера на общата 
фактурирана сума за лечението в държавата членка на 
престой, и от друга страна, максималната сума, която 
институцията на държавата членка на престой е длъжна да 
поеме на основание член 22, параграф 1, буква в), подточка 
i) от Регламент № 1408/71 за сметка на компетентната 
институция съгласно разпоредбите на законодателството 
на тази държава членка (Решение по дело Watts, посочено 
по-горе, точка 143). 

80 Следва да се добави, че — както посочва 
генералният адвокат в точка 85 от заключението си — 
осигурените лица, които получат болнично лечение в 
държава членка, различна от тази по местопребиваването 
си, без да поискат разрешение по член 22, параграф 1, 
буква в), подточка i) от Регламент № 1408/71, имат право 
да искат поемане на разходите за това лечение на 
основание член 49 ЕО само в границите на обезщетението, 
гарантирано от здравноосигурителната система, към която 
са осигурени (вж. в този смисъл Решение по дело Müller-
Fauré и Van Riet, посочено по-горе, точки 98 и 106). Същото 
се отнася и за случаите, когато е налице законосъобразен 
отказ за издаване на предварителното разрешение, което 
се изисква съгласно член 22. 

81 С оглед на тези съображения на шестия и седмия 
въпрос трябва да се отговори по следния начин: 

– Когато е установена незаконосъобразност на отказа 
за издаване на разрешението, което се изисква съгласно 
член 22, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент № 
1408/71, а болничното лечение е приключило и осигуреното 
лице е направило съответните разходи за него, 
националният съд трябва по реда на националното 
процесуално право да задължи компетентната институция 
да възстанови на посоченото осигурено лице сумата, която 
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тази институция по принцип би поела, ако разрешението бе 
надлежно издадено. 

– Размерът на сумата се определя съгласно 
разпоредбите на законодателството, което се прилага за 
институцията на държавата членка, на чиято територия е 
предоставено болничното лечение. Ако така изчисленият 
размер е по-нисък от този, който би се получил при 
прилагането на действащата правна уредба в държавата 
членка на местопребиваване в случай на хоспитализация в 
нея, компетентната институция за своя сметка трябва 
допълнително да възстанови на осигуреното лице и 
разликата между тези две суми, но в границите на 
действително направените разходи. 

По съдебните разноски 
82 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (голям състав) 
реши: 

1) Правото на Съюза не допуска националният 
съд, който следва да се произнесе по дело, върнато от 
висшестоящ съд след касация, да бъде обвързан 
съгласно националното процесуално право от 
направените от висшестоящия съд правни изводи, 
когато въз основа на тълкуването, което е поискал от 
Съда, намира, че тези изводи не са в съответствие с 
правото на Съюза. 

2) Член 49 ЕО и член 22 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането 
на схеми за социална сигурност на заети лица и 
членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, в изменената му и 
актуализирана редакция съгласно Регламент (ЕО) № 
118/97 на Съвета от 2 декември 1996 година, изменен с 
Регламент (ЕО) № 1992/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 декември 2006 година, не допускат 
правна уредба на държава членка, тълкувана в смисъл, 
че при всички положения е изключено да се покрият 
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разходите за болнично лечение, получено в друга 
държава членка без предварително разрешение. 

3) Що се отнася до лечение, което не може да бъде 
получено в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, член 22, параграф 2, 
втора алинея от Регламент № 1408/71 в изменената му и 
актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, 
изменен с Регламент № 1992/2006, трябва да се тълкува 
в смисъл, че не може да се откаже издаване на 
разрешението, което се изисква съгласно параграф 1, 
буква в), подточка i) от този член: 

– когато чрез прилагане на обичайните принципи 
на тълкуване и след основана на обективни и 
недискриминационни критерии проверка при отчитане 
на всички релевантни медицински факти и наличните 
научни данни се установи — при положение че 
предвидените от националното законодателство 
обезщетения са установени в списък, който не 
упоменава изрично конкретния приложен способ на 
лечение, а посочва типове лечение, заплащани от 
компетентната институция — че този способ на лечение 
съответства на посочени в списъка типове лечение, и 

– когато в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, не може своевременно да 
бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно 
лечение. 

Същият член не допуска при прилагането на тази 
разпоредба компетентните по молбата за 
предварително разрешение национални органи да 
презумират, че ако болничното лечение не може да 
бъде получено в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, то това лечение не е сред 
обезщетенията, предвидени от законодателството на 
тази държава, и обратно — че ако болничното лечение 
е сред посочените обезщетения, то може да бъде 
предоставено в тази държава членка. 

4) Когато е установена незаконосъобразност на 
отказа за издаване на разрешението, което се изисква 
съгласно член 22, параграф 1, буква в), подточка i) от 
Регламент № 1408/71 в изменената му и актуализирана 
редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с 
Регламент № 1992/2006, а болничното лечение е 
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приключило и осигуреното лице е направило 
съответните разходи за него, националният съд трябва 
по реда на националното процесуално право да 
задължи компетентната институция да възстанови на 
посоченото осигурено лице сумата, която тази 
институция по принцип би поела, ако разрешението бе 
надлежно издадено. 

Размерът на сумата се определя съгласно 
разпоредбите на законодателството, което се прилага 
за институцията на държавата членка, на чиято 
територия е предоставено болничното лечение. Ако 
така изчисленият размер е по-нисък от този, който би 
се получил при прилагането на действащата правна 
уредба в държавата членка на местопребиваване в 
случай на хоспитализация в нея, компетентната 
институция за своя сметка трябва допълнително да 
възстанови на осигуреното лице и разликата между 
тези две суми, но в границите на действително 
направените разходи. 
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РЕШЕНИЕ № 1707/11.04.2011 г. на 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, Второ 
отделение 36 състав2  

в публично заседание на 10.03.2011 г. в следния 
състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Весела Андонова 

при участието на секретаря Виктория Вълчанова, като 
разгледа дело номер 2429 по описа за 2008 година 
докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид 
следното: 

Производството е по реда на чл. 226 във връзка с чл. 
145 от Административно-процесуалния кодекс (АПК). 

С Решение № 4011/04.04.2008 г. на ВАС, VІ 
отделение, по адм.д. № 9732/2007 г., делото е върнато за 
ново разглеждане от друг състав на АССГ, тъй като по 
делото не е установено, че Г. И. Е. е бил включен в графика 
на изпълнител на медицинска помощ за лечението му, че 
той не може да получи лечение в безопасен срок поради 
дълга листа на чакащи пациенти, като е постановено 
новото разглеждане на делото да стане с участието на М. 
на З.. 

Жалбоподателя Г. И. Е. чрез пълномощника си адв. П 
моли да бъде отменен отказа на Д. на Н. по Решение № 
РД-15-13 от 18.04.2007 г., като незаконосъобразен и 
преписката да бъде върната с указания да бъдат заплатени 
направените разходи по лечение на Г. Е., съгласно 
представените документи за извършени разходи за 
лечение. Моли да и бъдат присъдени направените по 
делото разноски и адвокатски хонорар. 

Ответникът чрез процесуалния си представител 
юрисконсулт Дешкова оспорва жалбата и моли същата да 
бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана, по 
съображения подробно изложени в депозираните по делото 
писмени бележки. Претендира и присъждане на сторените 
съдебно – деловодни разноски. 

Заинтересованата страна М. на З. чрез процесуалния 
си представител юрисконсулт Д, намира жалбата за 

                                                

2 Обжалвано пред ВАС, адм. д. № 7311/2011 г. по описа на ВАС, 
оставено в сила с Решение № 14627/11.10.2011 г. 
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неоснователна по съображения подробно изложени в 
депозираните по делото писмени бележки. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. - ГРАД, след като 
обсъди доводите на страните и 

прецени приетите по делото доказателства, приема за 
установена следната фактическа обстановка: 

С оспорения в настоящото производство 
индивидуален административен акт- РЕШЕНИЕ № РД-15-
13 от 18.04.2007г. Д. на Националната 
здравноосигурителна каса /Н./ е отказъл издаване на 
предварително разрешение за лечение в чужбина- друга 
държава членка на ЕС, заплащано от Н. /формуляр Е-112/ 
на жалбоподателя. В мотивната част на отказа е 
формирано становище, че лечението, за което се иска 
разрешение не е сред обезщетенията, предвидени в 
българското законодателство и заплащани по клиничните 
пътеки на Н. и от бюджета на МЗ. 

Жалбоподателят Г. Й Елчинав е физическо лице, 
здравноосигурено към Националната здравнооситурителна 
каса, което страда от заболяване на дясното око, 
диагностицирано като MELANOMA MALIGNUМ 
INTRABULBARUМ OKULI DEXTRA. Ответникът не оспорва 
нито заболяването на жалбоподателя, нито установената 
диагноза. 

От писмените доказателства по делото се установява, 
че жалбоподателят е предприел лечение на заболяването 
в специализирана клиника по очни заболявания "Cherite" 
Campus Bendgamin Franklin в Б, Г. Според жалбоподателя, 
лечението извън границите на Република Б се е наложило, 
тъй като възможността за лечение на горепосоченото 
заболяване на територията на страната предвижда да бъде 
извадено изцяло заболялото око, докато лечението му в Г 
представлява облъчване на тумора с протонни частици и 
последваща резекция на същия, което от своя страна 
позволява запазване на окото и задоволителната му 
зрителна функция. 

Жалбоподателят е подал молба на основание чл. 35, 
ал.1,т.7 и чл. 80а от Закона за за здравното осигуряване до 
Н. с вх. № 19-01-32 от 09.03.2007г. за издаване на 
формуляр Е 112, за да му бъде дадено разрешение за 
лечение в чужбина, заплащано от бюджета на Н. и МЗ. Не 
се спори между страните по делото, че жалбоподателят 
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постъпва на 15.03.2007 г. на лечение в клиниката "Cherite" 
Campus Bendgamin Franklin в Б, Г, където е било 
осъществено лечение чрез облъчване на тумора с протони 
и изрязване впоследствие на унищожената туморна маса. 

По повод депозираната молба от жалбоподателя, 
комисията за разглеждане на искания на здравно осигурени 
лица за издаване на разрешение за получаване на лечение 
на територията на друга държава-членка на Европейския 
съюз заплащано от Н., приема с Протокол № РД-13-
48/19.03.2007г., че необходимото лечение не е в обхвата на 
клиничните пътеки, заплащани от Н. и взема решение да 
изиска становището на Министерството на З. /МЗ/. 
Съгласно становище на МЗ от 29.03.2007г., методът на 
лечение чрез поставяне на радиоактивни пластини или 
прилагане на протонотерапия не е приложим в Република 
Б. Според така изразеното становище, жалбоподателят 
следва да се обърне към Комисията за лечение в чужбина 
при МЗ. Предвид тези съображения, комисията за 
разглеждане на искания на здравноосигурени лица за 
издаване на разрешение за получаване на лечение на 
територията на друга държава - членка на Европейския 
съюз, заплащано от Н., взема решение да предложи на Д. 
на Н. да издаде мотивиран отказ за лечение в чужбина, 
заплашано от Н., тъй като не са налице предпоставките за 
издаване на разрешение, предивидени в Регламента на 
Съвета (ЕИО) 1408/71 за прилагане на системи за социална 
сигурност на лицата, които се движат в рамките на 
Общонсттта - наети, самостоятелно заети лица или 
членове на техните семейства. 

В настоящото производство е прието и неоспорено 
заключението на вещото лице Ц. Г., от което се установява, 
че заболяването „Меланома малигнум” е онкологично 
заболяване и обхваща дясната очна ябълка. Установява се, 
че протонно-лъчевото лечение с последваща ендорезекция 
е високотехнологично лъчелечение на онкологично 
заболяване, което не се извършва в Б. Такова лечение се 
извършва от 1998 г. с „Цилоктрон”, отделящ протонни 
частици (т.нар. протонотерапия), която позволява 
последваща ендорезекция на тумора със запазване зрение 
в същото око. От допълнителното заключение на вещото 
лице, прието и неоспорено от страните по делото, се 
установява, че проведеното на жалбоподателя лечение не 



125 

е експериментално и се провежда в развитите европейски 
страни (Г, Ф, И и др.) от около и над 10 години за лечение 
на интраокуларния меланом. Това лечение е 
високотехнологично и с доказана ефективност при лечение 
на подобни вътреочни тумори. 

От съдържанието на представената по делото 
клинична пътека № 136 „Други операции на очната ябълка” 
се установява, че е предвидена енуклеация (изваждане) на 
очната ябълка. От съдържанието на представената по 
делото клинична пътека № 258 „Високо-технологично 
лъчелечение на онкологични и неонкологични 
заболявания”, се установавя, че е предвидено такова 
лечение за злокачествени новообразувания на окото и 
неговите придатъци: Цилиарно тяло (С69.4), Очна ябълка. 

На основание чл. 234, ал.2 от ДЕО във връзка с чл. 
628 и чл. 631 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК с 
определение от 28.04.2008 г. е отправено преюдициално 
запитване до Съда на европейските общности със 
следните въпроси: 

1) Следва ли член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент [ЕИО] № 1408/71 на Съвета от 14.06.1971 г., да 
се тълкува в смисъл, че ако конкретното лечение, за което 
се иска издаването на формуляр Е 112, не може да бъде 
получено в българско лечебно заведение, следва да се 
презумира, че това лечение не е финансирано от бюджета 
на Н. или МЗ, и обратно, ако това лечение е финансирано 
от бюджета на Н. или МЗ, следва да се презумира, че то 
може да бъде предоставено в българско лечебно 
заведение? 

2). Изразът "не може да получи въпросното лечение 
на територията на държавата членка, в която пребивава" в 
разпоредбата на член 22, параграф 2, втора алинея от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 следва ли да се тълкува като 
обхващащ случаите, при които лечението, което се 
предоставя на територията на държавата членка, в която 
пребивава осигуреното лице, е далеч по-неефикасно и 
крайно като тип лечение от това, което се предоставя в 
друга държава членка, или включва само случаите, при 
които на лицето не може да бъде оказано своевременно 
лечение? 

3). Като се има предвид принципът на процесуалната 
автономия, следва ли националният съд да се съобрази 
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със задължителните указания, дадени му от горна съдебна 
инстанция при отмяна на негово решение и връщането му 
за ново разглеждане, при положение че има основания да 
се смята, че тези указания противоречат на общностното 
право? 

4). При положение че въпросното лечение не може да 
бъде предоставено на територията на държавата членка по 
местопребиваване на здравноосигуреното лице, 
достатъчно ли е, за да бъде тази държава членка длъжна 
да издаде разрешение за лечение в друга държава членка 
по член 22, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕИО) № 
1408/71, въпросното лечение като тип да е включено в 
обезщетенията, предвидени в нормативната и уредба, 
макар и тази уредба да не упоменава изрично конкретния 
способ на лечение? 

5). Противопоставят ли се член 49 ЕО и член 22 от 
Регламент (ЕИО) № 1408/71 на национална разпоредба 
като тази на член 36, алинея 1 от Закона за здравното 

осигуряване, според която задължително осигурените 
лица имат право да получат частично или напълно 
стойността на направените разходи за медицинска помощ в 
чужбина само когато са получили предварително 
разрешение за това? 

6). Следва ли националният съд да задължи 
компетентната институция на страната, в която лицето е 
здравноосигурено, да издаде документ за лечение в 
чужбина (формуляр Е 112), ако признае за 
незаконосъобразен отказа за издаване на такъв документ, 
в случай че молбата за издаването му е подадена преди 
осъществяване на лечението в чужбина и лечението е 
приключило към момента на постановяване на съдебното 
решение? 

Ако отговорът на предния въпрос е положителен и 
отказът да бъде издадено разрешение за лечение в 
чужбина бъде признат за незаконосъобразен от съда, по 
какъв ред следва да бъдат възстановени направените от 
здравноосигуреното лице разходи по лечението му: 

а) директно от страната, в която е осигурено, или от 
страната, в която е осъществено лечението, след 
представяне на разрешение за лечение в чужбина? 

б) в какъв размер, в случай че размерът на 
обезщетенията, предвидени от законодателството на 
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държавата членка по местопребиваване, се различава от 
размера на обезщетенията, предвидени в 
законодателството на държавата членка, където е 
предоставено лечението, като се има предвид 
разпоредбата на член 49 ЕО, установяваща забрана за 
ограничения в свободното предоставяне на услуги?". 

По това преюдициално запитване в Съда на 
европейския съюз е образувано Преюдициално дело № С-
173/09 Г. И. Е. срещу Национална здравноосигурителна 
каса. С Решение на съда (голям състав) от 05.10.2010 г. е 
постановено средното: 

1). Правото на Съюза не допуска националният съд, 
който следва да се произнесе по дело, върнато от 
висшестоящ съд след касация, да бъде обвързан съгласно 
националното процесуално право от направените от 
висшестоящия съд правни изводи, когато въз основа на 
тълкуването, което е поискал от Съда, намира, че тези 
изводи не са в съответствие с правото на Съюза. 

2). Член 49 ЕО и член 22 от Регламент (ЕИО) № 
1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 година за прилагането на 
схеми за социална сигурност на заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на 
Общността, в изменената му и актуализирана редакция 
съгласно Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета от 2 
декември 1996 година, изменен с Регламент (ЕО) № 
1992/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
декември 2006 година, не допускат правна уредба на 
държава членка, тълкувана в смисъл, че при всички 
положения е изключено да се покрият разходите за 
болнично лечение, получено в друга държава членка без 
предварително разрешение. 

3). Що се отнася до лечение, което не може да бъде 
получено в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, член 22, параграф 2, втора 
алинея от Регламент № 1408/71 в изменената му и 
актуализирана редакция съгласно Регламент № 118/97, 
изменен с Регламент № 1992/2006, трябва да се тълкува в 
смисъл, че не може да се откаже издаване на 
разрешението, което се изисква съгласно параграф 1, буква 
в), подточка i) от този член: 

- когато чрез прилагане на обичайните принципи на 
тълкуване и след основана на обективни и 
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недискриминационни критерии проверка при отчитане на 
всички релевантни медицински факти и наличните научни 
данни се установи при 

положение че предвидените от националното 
законодателство обезщетения са установени в списък, 
който не упоменава изрично конкретния приложен способ 
на лечение, а 

посочва типове лечение, заплащани от компетентната 
институция - че този способ на лечение съответства на 
посочени в списъка типове лечение, и 

- когато в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, не може своевременно да 
бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно 
лечение. 

Същият член не допуска при прилагането на тази 
разпоредба компетентните по молбата за предварително 
разрешение национални органи да презумират, че ако 
болничното лечение не може да бъде получено в 
държавата членка, на чиято територия пребивава 
осигуреното лице, то това лечение не е сред 
обезщетенията, предвидени от законодателството на тази 
държава, и обратно - че ако болничното лечение е сред 
посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в 
тази държава членка. 

4). Когато е установена незаконосъобразност на 
отказа за издаване на разрешението, което се изисква 
съгласно член 22, параграф 1, буква в), подточка i) от 
Регламент № 1408/71 в изменената му и актуализирана 
редакция съгласно Регламент № 118/97, изменен с 
Регламент № 1992/2006, а болничното лечение е 
приключило и осигуреното лице е направило съответните 
разходи за него, националният съд трябва по реда на 
националното процесуално право да задължи 
компетентната институция да възстанови на посоченото 
осигурено лице сумата, която тази институция по принцип 
би поела, ако разрешението бе надлежно издадено. 

Размерът на сумата се определя съгласно 
разпоредбите на законодателството, което се прилага за 
институцията на държавата членка, на чиято територия е 
предоставено болничното лечение. Ако така изчисленият 
размер е по-нисък от този, който би се получил при 
прилагането на действащата правна уредба в държавата 
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членка на местопребиваване в случай на хоспитализация в 
нея, компетентната институция за своя сметка трябва 
допълнително да възстанови на осигуреното лице и 
разликата между тези две суми, но в границите на 
действително направените разходи. 

По делото е представено и писмо от 01.07.2010 г. от 
Charite Campus Benjamin Franklin, от което се установява, 
че жалбоподателя е на амбулаторно и стационарно 
лечение в това болнично заведение от 16.03.2007 г. с 
диагноза на дясното око: меланом на хороидеята на окото. 
Установява се, че при подобни случаи от 1998 г. в тази 
клиника се провежда облъчване с протони, както и 
ендорезекция, които представляват рутинно лечение. 
Здравните каси в Г поемат разноските за този вид терапия 
на осигурените при тях пациенти. 

При така установеното от фактическа страна, съдът 
приема от правна страна следното: 

Съгласно чл. 22, параграф 1, б."в" от Регламента на 
Съвета /ЕИО/ № 1408/71 за прилагането на схеми за 
социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети 
лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността, наето или самостоятелно заето 
лице, което отговаря на предвидените от 
законодателството на съответната страна-членка условия 
за придобиване на право на обезщетения и е получило 
разрешение от компетентната институция да отиде на 
територията на друга държава-членка, за да получи 
подходящо за състоянието си лечение, има право на 
лечение в друга страна - членка на ЕС при условията, които 
се прилагат за нейните граждани. Съгласно чл. 22, 
параграф 2 , алинея 2 от същия регламент, не може да 
бъде отказано издаването на такова разрешение, когато 
въпросното лечение е сред обезщетенията, предвидени от 
законодателството на държавата-членка, на чиято 
територия пребивава съответното лице, и когато лицето не 
може да получи такова лечение в рамките на обичайно 
необходимото време за получаване на въпросното лечение 
в държавата-членка на пребиваване, като се има предвид 
текущото муздравословно състояние и вероятното 
развитие на болестта. 

Съгласно горецитираната разпоредба, за да бъде 
издадено разрешение от страна на Н. за лечение в 
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чужбина, заплащано от Н. трябва да са налице две 
кумулативни условия - първо, въпросното лечение да е 
сред обезщетенията, предвидени от законодателството на 
държавата-членка, на чиято територия пребивава 
съответното лице и второ, лицето да не може да получи 
такова лечение в рамките на обичайно необходимото 
време за получаване на въпросното лечение в държавата-
членка на пребиваване, като се има предвид текущото му 
здравословно състояние и вероятното развитие на 
болестта. 

Указанията на ВАС в решението по адм.д. № 
9732/2007 г. са първоинстанционният съд при новото 
разглеждане на делото да се произнесе относно наличието 
на второто условие за издаване на формуляр Е 112, а 
именно медицинската помощ не може да бъде 
предоставена в българско лечебно заведение във време, 
което е безопасно за здравословното състояние на лицето, 
като е приел, че по делото не е установено, че Г. Е. е бил 
включен в графика на изпълнител на медицинска помощ за 
лечението му, че той не може да получи лечение в 
безопасен срок поради дълга листа на чакащи пациенти. 
ВАС е приел, че ако конкретното лечение, за което се иска 
издаването на формуляр Е 112, е финансирано от Н., 
следва да се презумира, че това лечение може да бъде 
получено в българско лечебно заведение, поради което 
долноинстанционният административен съд е трябвало да 
се произнесе по въпроса дали това лечение може да бъде 
предоставено в такова заведение във време, което е 
безопасно за здравословното състояние на лицето. 

Решението на СЕС от 05.10.2010 г. по ПД № С-
173/2009 г., постановено по преюдициалното запитване в 
настоящото производство, обвързва националния съд по 
отношение на тълкуването, съответно валидността на 
разглежданите актове на институциите на съюза при 
решаването на спора в главното произовдство (т. 29 от 
решението). В съответствие с тълкуването на чл.22, §2, 
ал.2 от Регламент № 1408/71 дадено от СЕС в посоченото 
решение, не може да се откаже издаване на разрешение, 
което се изисква съгласно §1, б. „в”, подточка „i” от чл. 22: 

- когато чрез прилагане на обичайните принципи на 
тълкуване и след основана на обективни и 
недискриминационни критерии проверка при отчитане на 
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всички релевантни медицински факти и наличните научни 
данни се установи при 

положение че предвидените от националното 
законодателство обезщетения са установени в списък, 
който не упоменава изрично конкретния приложен способ 
на лечение, а посочва типове лечение, заплащани от 
компетентната институция - че този способ на лечение 
съответства на посочени в списъка типове лечение, и 

- когато в държавата членка, на чиято територия 
пребивава осигуреното лице, не може своевременно да 
бъде предоставено алтернативно, еднакво ефикасно 
лечение. 

Същият член не допуска при прилагането на тази 
разпоредба компетентните по молбата за предварително 
разрешение национални органи да презумират, че ако 
болничното лечение не може да бъде получено в 
държавата членка, на чиято територия пребивава 
осигуреното лице, то това лечение не е сред 
обезщетенията, предвидени от законодателството на тази 
държава, и обратно - че ако болничното лечение е сред 
посочените обезщетения, то може да бъде предоставено в 
тази държава членка. 

В съответствие с изложеното тълкуването на СЕС по 
отношение на втората предпоставка за приложението на 
чл. 22, пар.2 от горепосочения регламент, настоящия 
съдебен състав намира, че направените от ВАС правни 
изводи в тази насока не са в съответствие с правото на 
Съюза. При наличието на посочените предпоставки, с 

посоченото решение СЕС е приел, че националния 
съд който следва да се произнесе по делото не е обвързан 
съгласно националното процесуално право от направените 
от висшестоящия съд правни изводи и следва да упражни 
правото си по чл. 267, ал.2 от ДФЕС. 

От събраните по делото доказателства, вкл. приетите 
и неоспорени по делото СМЕ –зи се установява по 
категоричен начин, че протонно - лъчевото лечение с 
последваща ендорезекция е високотехнологично 
лъчелечение на онкологично заболяване, което не се 
извършва в Република Б. Лечението проведеното на 
жалбоподателя не е експериментално и се провежда в 
развитите европейски страни от около и над 10 години за 
лечение на интраокуларния меланом. Това лечение е 
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високотехнологично и с доказана ефективност при лечение 
на подобни вътреочни тумори. С оглед на така 
установената фактическа обстановка, настоящия съдебен 
състав намира, че второто условие на чл. 22, ал. 2 на 
Регламента на Съвета (ЕО) 1408/71 във връзка с 
направеното тълкуване от СЕС, е налице. 

Във връзка с така установеното и във връзка с 
тълкуването на СЕС са неоснователни възраженията на 
ответника, че след като метода на лечение не се прилага в 
нито едно лечебно заведение на територията на страната, 
то и лечението на заболяването не е сред обезщетенията, 
които се осигуряват от обществената система на Република 
Б. Точното обратното е прието от СЕС в решението по 
посоченото преюдициално дело – а именно: същият член 
(чл. 22), не допуска при прилагането на тази разпоредба 
компетентните по молбата за предварително разрешение 
национални органи да презумират, че ако болничното 
лечение не може да бъде получено в държавата членка, на 
чиято територия пребивава осигуреното лице, то това 
лечение не е сред обезщетенията, предвидени от 
законодателството на тази държава. 

По отношение на първото условие, обаче, а именно 
въпросното лечение да е сред обезщетенията, предвидени 
от законодателството на държавата – членка, на чиято 
територия, пребивава съответното лице, настоящия 
съдебен състав формира следните правни изводи: В 
решението си (т. 60), СЕС е приел , че запитващата 
юрисдикция следва да прецени дали полученото от г-н Е. 
лечение в Г е сред клиничните пътеки по Приложение № 5 
към Наредба № 40/24.11.2004 г. за определяне на основния 
пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Н. 
/обн. в ДВ, бр. 88/31.10.2006г. в сила от 01.01.2007г./. 

Съгласно цитираната наредба, като здравни 
дейности, гарантирани от бюджета на Н., са включени под 
т. 258 "Високотехнологично лъчелечение на онкологични и 
неонкологични заболявания". Съдът приема, че лечението 
на конкретното заболяване, което безспорно е онкологично 
е гарантиран, по силата на посочената наредба от бюджета 
на Н., като в клничната пътека под № 258 е посочен типа 
лечение – високотехнологично лъчелечение на 
онкологично заболяване. От приетото по делото 
заключение на в.л. Г. се установява, че заболяването 
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„Меланома малигнум” е онкологично заболяване, а 
протонно лъчевото лечение с последваща ендорезекция е 
високотехнологично лъчелечение на онкологично 
заболяване, т.е. установява се, че този способ на лечение 
съответства на посочените в списъка типове лечение. 
Поставянето на радиоактивни пластини или прилагане на 
протонотерапия при диагноза МELANOMA МALIGNUМ 
INTRABULBARUМ OKULI DEXTRA е сред обезщетенията, 
предвидени в българското законодателство и заплащани от 
бюджета на Н. или МЗ. Видно от съдържанието на клинична 
пътека № 258 „Високо-технологично лъчелечение на 
онкологични и неонкологични заболявания”, същата 
предвижда такова 

лечение за злокачествени новообразувания на окото и 
неговите придатъци: Цилиарно тяло (С69.4), Очна ябълка. 
Следователно въпросното лечение е включено, според 
българското законодателство, в клиничните пътеки 
заплащани от бюджета на Н. или МЗ и Регламента на 
Съвета (ЕО) 1408/71 ще следва да бъде пряко приложен 
към фактите по делото с всички произтичащи от това 
благоприятни правни последици, в съотвествие с 
тълкуването, което е дал СЕС по ПД № С-173/09 г. Не може 
да се откаже предварително разрешение по 
съображението, че такъв способ на лечение не се прилага 
в държавата членка по местопребиваването на осигуреното 
лице, тъй като ако се допусни подобно съображение, то би 
означавало да се ограничи обхватът на чл. 22, пар.2, ал.2 
от Регламент 1408/71. (т. 62 от решението на СЕС). 

Съгласно чл.52 от Конституцията на Република Б 
"Гражданите имат право на здравно осигуряване, 
гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на 
безплатно ползване на медицинско обслужване при 
условия и по ред, определени със закон. З. на гражданите 
се финансира от държавния бюджет, от работодателите, от 
лични и колективни осигурителни вноски и от други 
източници при условия и по ред, определени със закон. 
Държавата закриля здравето на гражданите.". Опазването 
на здравето на гражданите се гарантира от държавата, 
включително и чрез осигуряване на достъпна и качествена 
здравна помощ и държавно участие при финансиране на 
дейности, насочени към това. Съгласно чл. 81 от 3акона за 
здравето всеки български гражданин има право на 
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достъпна медицинска помощ при условията и по реда на 
този закон и на 3акона за здравното осигуряване /330/. 
Нормата на чл.35 т.7 от ЗЗО разпорежда, че задължително 
осигурените имат право да получат документ, необходим за 
упражняване на здравноосигурителните им права в 
съответствие с правилата за координация на системите за 
социална сигурност. 

В съответствие с решението на СЕС във връзка с 
преюдициалното запитване по настоящото дело е прието, 
че чл. 49 ЕО и чл. 22 от Регламент № 1408/71 не допускат 
правна уредба на държава членка, тълкувана в смисъл че 
при всички положения е изключено да се покрият разходите 
за болнично лечение, получено в друга държава членка без 
предварително разрешение. В съответствие с чл. 36, ал.1 
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), „Задължително 
осигурените имат право да получат частично или напълно 
стойността на направените разходи за медицинска помощ в 
чужбина само, когато са получили предварително 
разрешение за това от Н.. Разпоредбата на този текст от 
ЗЗО следва да бъде тълкувана в съответствие с правото на 
Съюза. В настоящия случай г-н Е. не е могъл да изчака 
отговора на компетентната институция поради причини, 
свързани със здравословното му състояние и с 
необходимостта по спешност да се подложи на лечение в 
болнично заведение, като по този начин се оказва лишен от 
възможността Н. да му покрие разходите за лечение 
въпреки, че всъщност условията за покриване на тези 
разходи са налице. Разходите за лечението му не биха 
застрашили целите на болничното планиране, посочени в т. 
43 от решението на СЕС, нито тежко да накърни 
финансовото равновесие на системата за социална 
сигерност, тъй като въпросното лечение е сред 
обезщетенията предвидени в българското законодателство 
по клинична пътека № 258. 

С оглед изложеното, настоящия съдебен състав 
намира, че оспореният акт е издаден в противоречие и с 
разпоредбата на чл. 36 ал.1 ЗЗО, според която 
задължително осигурените имат право да получат частично 
или напълно стойността на направените разходи за 
медицинска помощ в чужбина само когато са получили 
предварително разрешение за това от Н30К. На 
жалбоподателят следва да бъде издадено разрешение 
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за лечение в друга държава членка на ЕС, защото 
вида медицинска помощ, която следва да му се окаже чрез 
протонно-лъчево облъчване с последваща ендорезекция 
на тумора не се извършва в Република Б. 

Следователно оспорваното в настоящото 
производство Решение № РД-15-13 от 18.04.2007 г. на Д. на 
Н. следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй 
като същото е издаден при неправилно приложение на 
материалния закон и неговата цел, отменителни основание 
по чл. 146, т. 4 и т.5 от АПК. 

По делото не са представени доказателства за 
извършените плащания от жалбоподателя във връзка с 
проведеното му лечение в Г. 

В съответствие с решението на СЕС (т. 75), 
предварителното разрешение под формата на формуляр Е 
112, се явява безполезно, когато осигуреното лице вече се 
е подложило на болнично лечение, освен евентуално в 
хипотезата, каго това лице още не е получило фактура за 
лечението или не я е платило, за които обстоятелства няма 
данни по делото. Извън тази хипотеза осигуреното лице 
има право да му бъде възстановена пряко от 
компетнетната институция, в случая Н., сума, равна на 
тази, която по принцип би поела, ако разрешението бе 
надлежно предоставено преди началото на лечението. При 
определяне размера на сумата, административният орган 
следва да има предвид разпоредбите на 
законодателството, което се прилага за институцията на 
държавата членка, на чиято територия е предоставено 
болничното лечение. Ако така изчисленият размер е по-
нисък от този, който би се получил при прилагането на 
действащата правна уредба в държавата членка на 
местопребиваване в случай на хоспитализация в нея, 
компетентната институция за своя сметка трябва 
допълнително да възстанови на осигуреното лице и 
разликата между тези две суми, но в границите на 
действително направените разходи. С оглед на 
изложеното, административния орган следва да издаде 
формуляр Е 112, ако жалбоподателя не е получил факктура 
за лечението си или не я е платил или да възстанови 
разходите му, ако лечението е заплатено, в съответствие с 
указанията на съда. 
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С оглед изхода на спора претенцията на 
жалбоподателя за присъждане на направените по делото 
разноски се явява основателна в частта им по отношение 
на заплатената държавна такса и разноски в размер на 226 
лева и неоснователна в останалата и част, тъй като по 
делото липсват доказателства за платено адвокатско 
възнаграждение от страна на жалбоподателя в размер на 
2500 лева. По делото е представен Договор за правна 
защита и съдействие с № А0628276 от 21.06.2007 г., в който 
не е отбелязано договорената сума от 2000 лева 
адвокатско възнаграждение да е внесена, отбелязано е, че 
договореното възнаграждение ще бъде заплатено до един 
месец, но по делото не са представени доказателства в 
тази насока. Отделно от изложеното договореното 
възнаграждение е за 2000 лева, а не за 2500 лева, както е 
посочено от пълномощника на жалбоподателя в 
представения по делото списък на разноските и в 
производствата пред различните инстанции не са 
представени други пълномощни. Следователно на 
жалбоподателя следва да бъдат присъдени действително 
направените разноски по делото, доказани в размер на 226 
лева. 

Така мотивиран и на основание чл.172, ал.2 АПК и чл. 
173, ал.2 и ал.3 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД С. 
ГРАД, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, 36-ти състав 

Р Е Ш И: 
ОТМЕНЯ Решение № РД-15-13 от 18.04.2007 г. на Д. 

на Националната здравноосигурителна каса, 
постановено по молба вх. № 19-01-32 от 09.03.2007 г. за 
издаване на формуляр Е 112 за лечение в чужбина на Г. 
И. Е.. 

ВРЪЩА преписката на Н. за произнасяне по молба 
вх. № 19-01-32 от 09.03.2007 г. на Г. И. Е. в 14 – дневен 
срок от влизане на решението в сила, в съответствие с 
указанията, дадени в мотивите на настоящия съдебен 
акт. 

ОСЪЖДА Националната здравноосигурителна 
каса, да заплати на Г. И. Е., ЕГН: * от гр. Б, сумата от 226 
лева (двеста двадесет и шест) лева разноски в 
настоящото производство. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред 
Върховния административен съд на Република Б, с 
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касационна жалба, в 14 – дневен срок от съобщаването 
му. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 17.09.2009 г., Канон, С-181/09, Сб. 
2009, с. I-146 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 
17 септември 2009 година(*) 
„Преюдициално запитване — Недопустимост“ 
По дело C-181/09 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 234 ЕО от Софийски градски съд 
(България) с акт от 13 април 2009 г., постъпил в Съда на 19 
май 2009 г., в рамките на производство по дело 

„Канон Кабушики Кайша“ 
срещу 
„Ай Пи Ен България“ ООД, 
СЪДЪТ (пети състав), 
състоящ се от: г-н M. Ilešič (докладчик), председател 

на състав, г-н A. Tizzano и г-н A. Borg Barthet, съдии, 
генерален адвокат: г-жа E. Sharpston, 
секретар: г-н R. Grass, 
след изслушване на генералния адвокат 
постанови настоящото 
Определение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 5, параграф 3, буква в) от Първа 
директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 
година за сближаване на законодателствата на държавите 
членки относно марките (ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Канон Кабушики Кайша“ и „Ай Пи Ен България“ ООД по 
повод на искане да се забрани пускането на разглежданите 
в главното производство стоки на общностния пазар без 
съгласието на притежателя на марката. 

Общностна правна уредба 
3 Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, 

предоставени от марката“, предвиждаше: 
„1. Регистрираната марка предоставя на притежателя 

изключителни права. Притежателят има право да забрани 
на всяко трето лице да използва в търговската дейност без 
негово съгласие: 

a) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или 
услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана; 
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б) всеки знак, при който поради идентичността или 
сходството му с марката и идентичността или сходството 
на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, 
съществува вероятност от объркване на част от 
обществото, която включва вероятност от свързване на 
знака с марката. 

2. Всяка държава членка може да предвиди, че 
притежателят има право да попречи на всяко трето лице да 
използва в търговската дейност без негово съгласие всеки 
знак, който е идентичен или сходен с марката, за стоки или 
услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за 
които е регистрирана марката, ако последната се ползва с 
реноме в държавата членка и ако използването на този 
знак без основание би извлякло несправедливо 
облагодетелстване от отличителния характер или реномето 
на марката или би ги увредило. 

3. По параграфи 1 и 2, inter alia, може да бъде 
забранено и: 

[…] 
в) вносът и износът на стоки с този знак; 
[…]“ 
Спорът по главното производство и 

преюдициалният въпрос 
4 От подадената в секретариата на Съда преписка по 

главното производство личи, че според „Канон Кабушики 
Кайша“ стоките, до които се отнася разглежданият от 
запитващата юрисдикция спор, са били пуснати на 
общностния пазар без съгласието на това дружество, макар 
да се е твърдяло, че били само транзитно превозвани към 
Сърбия. По тази причина дружеството сезира запитващата 
юрисдикция. 

5 Като преценява, че решението на висящия пред 
него спор изисква тълкуване на общностното право, 
Софийски градски съд решава да спре производството и да 
постави на Съда следния преюдициален въпрос: 

„Как следва да се разбира и тълкува разпоредбата на 
член 5, [параграф 3, буква в)] от Директива 89/104/ЕИО; 
дали става дума за внос и износ на оригинални стоки, 
произведени от притежателя на правото на запазена марка 
и пуснати от него на пазара, или за внос и износ на стоки, 
имитиращи марката на притежателя на правото на 
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запазена марка, т.е. за неоригинални стоки, които не са 
произведени от притежателя?“ 

По допустимостта на преюдициалното запитване 
6 Необходимо е да се напомни, че съгласно 

постоянната съдебна практика въведеното с член 234 ЕО 
производство е инструмент за сътрудничество между Съда 
и националните юрисдикции, чрез който Съдът предоставя 
на националните юрисдикции насоки за тълкуването на 
общностното право, които са им необходими за решаване 
на висящи пред тях спорове (вж. по-специално Решение от 
16 юли 1992 г. по дело Meilicke, C-83/91, Recueil, стр. I-4871, 
точка 22, Решение от 5 февруари 2004 г. по дело Schneider, 
C-380/01, Recueil, стр. I-1389, точка 20 и Решение от 24 
март 2009 г. по дело Danske Slagterier, C-445/06, все още 
непубликувано в Сборника, точка 65).  

7 В рамките на това сътрудничество сезираният със 
спора национален съд, който единствен е пряко запознат с 
пораждащите спора факти и трябва да поеме 
отговорността за последващото му съдебно решаване, 
може да прецени, предвид особеностите на делото, както 
необходимостта от преюдициално заключение, за да може 
да постанови решението си, така и релевантността на 
въпросите, които поставя на Съда. Следователно след като 
поставените въпроси се отнасят до тълкуването на 
общностното право, Съдът по принцип е длъжен да се 
произнесе (вж. по-специално Решение от 13 март 2001 г. по 
дело PreussenElektra, C-379/98, Recueil, стр. I-2099, точка 
38, Решение по дело Schneider, посочено по-горе, точка 21 
и Решение от 17 април 2007 г. по дело AGM-COS.MET, 
C-470/03, Сборник, стр. I-2749, точка 44).  

8 Все пак необходимостта да се стигне до полезно за 
националния съд тълкуване на общностното право изисква 
той да определи фактите и правната уредба, в която се 
вписват задаваните от него въпроси, или най-малкото да 
разясни фактическите хипотези, на които се основават тези 
въпроси (вж. по-специално Решение от 26 януари 1993 г. по 
дело Telemarsicabruzzo и др., C-320/90—C-322/90, Recueil, 
стр. I-393, точка 6 и Решение от 31 януари 2008 г. по дело 
Centro Europa 7, C-380/05, Сборник, стр. I-349, точка 57).  

9 Съдът също така изтъква, че е важно националният 
съд да посочи конкретните причини, поради които е 
несигурен относно тълкуването на общностното право и 
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счита за необходимо да постави преюдициални въпроси на 
Съда (вж. по-специално Решение от 6 декември 2005 г. по 
дело ABNA и др., C-453/03, C-11/04, C-12/04 и C-194/04, 
Recueil, стр. I-10423, точка 46 и цитираната съдебна 
практика).  

10 В този смисъл Съдът е постановил, че е абсолютно 
необходимо в самия акт за преюдициално запитване 
националният съд да изложи фактическия и правния 
контекст на спора в главното производство и да предостави 
минимални разяснения относно причините за избор на 
общностните разпоредби, чието тълкуване е поискал, и 
относно връзката, която установява между тях и 
националното законодателство, приложимо към 
разглеждания от него спор (вж. по-специално Решение от 
19 април 2007 г. по дело Asemfo, C-295/05, Сборник, стр. 
I-2999, точка 33 и Решение по дело Centro Europa 7, 
посочено по-горе, точка 54). 

11 Необходимо е освен това да се подчертае, че 
целта на съдържащата се в актовете за преюдициално 
запитване информация е не само да позволи на Съда да 
даде полезен отговор, но и да даде възможност на 
правителствата на държавите членки и на другите 
заинтересовани лица да представят становища съгласно 
член 20 от Статута на Съда. Съдът трябва да следи за 
запазването на тази възможност, като се има предвид, че 
съгласно тази разпоредба на заинтересованите лица се 
съобщават само актовете за преюдициално запитване (вж. 
по-специално Решение от 1 април 1982 г. по дело Holdijk и 
др., 141/81—143/81, Recueil, стр. 1299, точка 6 и Решение 
от 8 ноември 2007 г. по дело Schwibbert, C-20/05, Сборник, 
стр. I-9447, точка 21; вж. също Информационна бележка на 
Съда относно отправянето на преюдициални запитвания от 
националните юрисдикции, ОВ С 143, 2005 г., стр. 1, точка 
22). 

12 Следва да се отбележи, че в случая Софийски 
градски съд е предоставил на Съда единствено преписката 
по главното производство и текста на преюдициалния 
въпрос, без да опише фактическия и правния контекст, в 
който се вписва този въпрос, нито да укаже конкретните 
причини, поради които е несигурен относно тълкуването на 
общностното право. Освен това посочената юрисдикция не 
предоставя никакви разяснения относно причините за 
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избор на общностната разпоредба, чието тълкуване е 
поискал, и относно връзката, която установява между тази 
разпоредба и приложимото към спора национално 
законодателство. Ето защо следва да се приеме, че актът 
за преюдициално запитване не отговаря на изискванията, 
напомнени в точки 8—11 от настоящото определение. 

13 При тези условия на основание член 92, параграф 
1 и член 103, параграф 1 от Процедурния правилник следва 
да се приеме, че настоящото преюдициално запитване е 
явно недопустимо. 

По съдебните разноски 
14 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. 

По изложените съображения Съдът (пети състав) 
определи: 

Преюдициалното запитване, отправено от 
Софийски градски съд с акт от 13 април 2009 г., е явно 
недопустимо. 
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РЕШЕНИЕ от 18.11.2010 г., Георгиев, C-250/09 и 
C-268/09, Сб. 2010, с. I-11869 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (втори състав) 
18 ноември 2010 година(*) 
„Директива 2000/78/ЕО — Член 6, параграф 1 — 

Забрана на дискриминацията, основана на възраст — 
Университетски професори — Национална разпоредба, 
предвиждаща сключването на срочни трудови договори 
след 65-годишна възраст — Задължително пенсиониране 
на 68-годишна възраст — Обосноваване на разликите в 
третирането, основани на възрастта“ 

По съединени дела C-250/09 и C-268/09 
с предмет две преюдициални запитвания, отправени 

на основание член 234 ЕО от Районен съд Пловдив 
(България) с определения от 23 юни 2009 г., постъпили в 
Съда съответно на 6 и 10 юли 2009 г., в рамките на 
производства по дела 

Васил Иванов Георгиев 
срещу 
Технически университет — София, филиал 

Пловдив, 
СЪДЪТ (втори състав), 
състоящ се от: г-н J. N. Cunha Rodrigues, председател 

на състав, г-н Ал. Арабаджиев, г-н A. Rosas, г-н A. Ó Caoimh 
и г-жа P. Lindh (докладчик), съдии, 

генерален адвокат: г-н Y. Bot, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за г-н Георгиев, от адв. К. Бончева и адв. Г. 

Черничерска, 
– за Технически университет — София, филиал 

Пловдив, от г-н К. Илиев, в качеството на представител, 
– за българското правителство, от г-н Т. Иванов и г-жа 

Е. Петранова, в качеството на представители, 
– за германското правителство, от г-н M. Lumma и г-н 

J. Möller, в качеството на представители, 
– за словашкото правителство, от г-жа B. Ricziová, в 

качеството на представител, 
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– за Комисията на Европейските общности, от г-н J. 
Enegren и г-жа Н. Николова, в качеството на представители, 

след като изслуша заключението на генералния 
адвокат, представено в съдебното заседание от 2 
септември 2010 г., 

постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалните запитвания се отнасят до 

тълкуването на член 6, параграф 1 от Директива 
2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта 
на заетостта и професиите (ОВ L 303, стр. 16; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7). 

2 Запитванията са отправени в рамките на два спора 
между г-н Георгиев и Технически университет — София, 
филиал Пловдив (наричан по-нататък „университетът“) 
относно, от една страна, наемането му на работа на срочен 
трудов договор след 65-годишна възраст, и от друга страна, 
задължителното му пенсиониране на 68-годишна възраст. 

Правна уредба 
Правото на Съюза 
Директива 2000/78 
3 Съображение 25 от Директива 2000/78 гласи: 
„Забраната за дискриминация въз основа на възраст е 

важна част от изпълнението на целите, заложени в 
Насоките по [з]аетостта, и насърчава многообразието на 
работната сила. Все пак, разликите в третирането въз 
основа на възраст, могат да бъдат оправдани при 
определени условия и следователно се изискват 
специфични разпоредби, които могат да се различават в 
съответствие със ситуацията в държавите членки. 
Следователно е важно да се разграничат разликите в 
третирането, които са оправдани, в частност от законова 
политика по заетостта, трудовия пазар и целите на 
професионалното обучение и дискриминацията, която 
трябва да бъде забранена“. 

4 Член 1 от посочената директива гласи, че целта ѝ е 
„да регламентира основната рамка за борба с 
дискриминацията, основана на религия или убеждение, 
увреждане, възраст или сексуална ориентация по 
отношение на заетостта и упражняването на занятие, с 
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оглед прилагането в държавите членки на принципа за 
равно третиране“. 

5 Член 2, параграф 1 и параграф 2, буква а) от 
същата директива предвижда: 

„1. За целите на настоящата директива „принципът за 
равно третиране“ означава, че няма да има пряка или 
непряка дискриминация въз основа, на който и да е от 
признаците, посочени в член 1. 

2. За целите на параграф 1: 
а) проява на пряка дискриминация има, когато едно 

лице е, било е, или би било третирано по-малко 
благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа 
един от признаците, упоменати в член 1“. 

6 Член 3 от Директива 2000/78, озаглавен „Приложно 
поле“, предвижда следното в параграф 1, буква в): 

„В границите на сферите на компетентност, поверени 
на Общността, настоящата директива се прилага към 
всички лица от публичния и частния сектор, включително 
публични органи, във връзка с: 

[…] 
в) условия за наемане и условия на труд, 

включително условията за уволнение и заплащане“. 
7 Член 6, параграф 1 от Директивата гласи: 
„Независимо от член 2, параграф 2, държавите членки 

могат да регламентират, че разлики в третирането на 
основание възраст не представляват дискриминация, ако в 
контекста на национално право, те са обективно и 
обосновано оправдани от законосъобразна цел, 
включително законосъобразна политика по заетостта, 
трудов пазар и цели на професионалното обучение и, ако 
средствата за постигане на тази цел са подходящи и 
необходими. 

Такива разлики в третирането могат да включват 
освен другото: 

а) създаването на специални условия за достъп до 
заетост и професионално обучение, заетост и упражняване 
на занятие, включително условия за уволнение и 
възнаграждение, на млади хора, по-възрастни работници, 
лица, които издържат други лица, за да се насърчава 
тяхната професионална интеграция или да се осигури 
тяхната защита; 
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б) определянето на минимални условия за възраст, 
професионален опит или старшинство в службата за 
достъп до заетост или до определени [предимства], 
свързани със заетостта; 

в) определянето на максимална възраст за наемане, 
основана на изискване за обучение за дадената длъжност 
или необходимост от разумен период на заетост преди 
пенсиониране“. 

Рамковото споразумение за срочната работа 
8 Текстът на клауза 5, точка 1 от Рамковото 

споразумение за срочната работа, сключено на 18 март 
1999 г., което се съдържа в приложението към Директива 
1999/70/CE на Съвета от 28 юни 1999 година относно 
Рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) 
и Европейския център на предприятията с държавно 
участие (CEEP) (ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на 
български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129), е 
следният: 

„За да предотвратят злоупотреба, която произтича от 
използването на последователни срочни трудови договори 
или правоотношения, държавите членки, след консултация 
със социалните партньори в съответствие с националното 
законодателство, колективните трудови договори или 
практика, и/или социалните партньори, когато няма 
еквивалентни правни мерки за предотвратяване на 
злоупотребата, въвеждат, по начин, който отчита 
специфичните сектори и/или категории работници, една 
или повече от следните мерки: 

а) обективни причини, които оправдават 
подновяването на такива договори или правоотношения; 

б) максималната обща продължителност на 
последователните срочни трудови договори или 
правоотношения; 

в) броят на подновяванията на такива договори или 
правоотношения“. 

Националната правна уредба 
9 Българският Кодекс на труда (обн., ДВ, бр. 26 от 1 

април 1986 г.) в редакцията му след изменението, 
обнародвано в ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г. (наричан 
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по-нататък „Кодексът на труда“), предвижда в член 68, 
алинея 1, точка 1 и алинея 4 следните разпоредби: 

„(1) Срочен трудов договор се сключва: 
1. за определен срок, който не може да бъде по-дълъг 

от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския 
съвет не е предвидено друго; 

[…] 
(4) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 

за срок най-малко една година може да се сключва за 
работи и дейности, които нямат временен, сезонен или 
краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се 
сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника 
или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по 
ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата 
работа може да се сключва повторно само веднъж за срок 
най-малко една година“. 

10 Член 325, точка 3 от Кодекса на труда предвижда, 
че трудовият договор се прекратява без предизвестие от 
страните с изтичане на уговорения срок. 

11 Съгласно член 328 от Кодекса на труда: 
„(1) Работодателят може да прекрати трудовия 

договор, като отправи писмено предизвестие до работника 
или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 в следните 
случаи: 

[…] 
10. при придобиване право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст, а за професори, доценти, старши научни 
сътрудници I и II степен и доктори на науките — при 
навършване на 65-годишна възраст; 

[…]“. 
12 Българският Закон за висшето образование (обн., 

ДВ, бр. 112 от 27 декември 1995 г.) в редакцията му след 
изменението, обнародвано в ДВ, бр. 103 от 23 декември 
2005 г., предвижда в параграф 11 от преходните и 
заключителни разпоредби: 

„По предложение на катедрения съвет и съвета на 
основното звено и/или филиала, след решение на 
академичния съвет трудовите договори с хабилитираните 
лица, които заемат длъжността „професор“, при 
навършване на възрастта по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса 
на труда могат да бъдат удължени за срок една година, но 
за не повече от три години, а за хабилитираните лица, 
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които заемат длъжността „доцент“ — за срок една година, 
но за не повече от две години“. 

13 Член 7, алинея 1, точка 6 от Закона за защита от 
дискриминация (обн., ДВ, бр. 86 от 30 септември 2003 г.) в 
редакцията му след изменението, обнародвано в ДВ, бр. 
105 от 29 декември 2005 г., предвижда, че не представлява 
дискриминация „определянето на максимална възраст за 
наемане на работа, което е свързано с необходимостта от 
обучение за заемане на съответната длъжност или с 
необходимостта от разумен срок за заемане на длъжността 
преди пенсиониране, при условие че това е обективно 
оправдано за постигане на законна цел и средствата за 
постигането ѝ не надвишават необходимото“. 

Споровете по главното производство и 
преюдициалните въпроси 

14 През 1985 г., г-н Георгиев започва работа като 
доцент в университета. 

15 Трудовото му правоотношение е прекратено, 
считано от 6 февруари 2006 г., поради навършване на 
предвидената пенсионна възраст, а именно 65 години. 

16 Академичният съвет на университета обаче дава 
разрешение за удължаване на трудовия договор на г-н 
Георгиев на основание параграф 11 от преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за висшето 
образование. За тази цел е сключен нов договор за една 
година (наричан по-нататък „договорът“), в който се 
предвижда, че заинтересованото лице ще работи като 
преподавател в Инженерния факултет. 

17 С допълнително споразумение от 21 декември 
2006 г. договорът е удължен за една година. 

18 През януари 2007 г. г-н Георгиев е преназначен на 
работа като професор. 

19 С ново допълнително споразумение от 18 януари 
2008 г. договорът е удължен за още една година. 

20 През 2009 г., през която г-н Георгиев навършва 
68-годишна възраст, трудовото правоотношение между 
него и университета е прекратено със заповед на 
директора на последния на основание член 325, точка 3 от 
Кодекса на труда. 

21 Г-н Георгиев предявява два иска пред запитващата 
юрисдикция. С първия, който е в основата на дело 
C-268/09, иска да се установи, че е недействителна 
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клаузата в срочния му договор, която ограничава срока на 
последния до една година, и че този договор трябва да се 
счита за безсрочен договор. Вторият иск, който е в 
основата на дело C-250/09, се отнася до заповедта на 
директора на университета за прекратяване на трудовото 
правоотношение на заинтересованото лице с този 
университет, когато последното навършва 68-годишна 
възраст. 

22 Запитващата юрисдикция посочва, че има 
съмнения относно тълкуването на член 6 от Директива 
2000/78 във връзка с решаването на споровете, с които е 
сезирана. 

23 При тези обстоятелства Районен съд Пловдив 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси, от които първите два са 
общи за двете дела, а третият е поставен само по дело 
C-268/09: 

„1) [Изключват ли] разпоредбите на [Директива 
2000/78] […] приложението на национален закон, който не 
допуска сключването на безсрочни трудови договори с 
професори, навършили 65-годишна възраст? [П]о-
конкретно, съобразявайки член 6, параграф 1 от 
Директивата, обективно и обосновано оправдани от 
законосъобразна цел, както и пропорционални ли са 
предвидените в член 7, алинея 1, точка 6 от Закона за 
[защита] от дискриминация предвиждания, въвеждащи 
възрастови ограничения при заемането на конкретна 
длъжност, имайки предвид, че Директивата е 
транспонирана в българското законодателство изцяло? 

2) [Изключват ли] разпоредбите на [Директива 
2000/78] […] приложението на национален закон, който 
предвижда задължително пенсиониране на професори, 
навършили 68-годишна възраст? Възможно ли е при 
изложените факти и обстоятелства по настоящото дело и в 
случай на констатирано противоречие между разпоредбите 
на [Директива 2000/78] и релевантното национално 
законодателство, в което въпросната директива е 
транспонирана, тълкуването на разпоредби от общностното 
право да доведе до неприлагане на националното 
законодателство? 

3) [Установява ли] националното законодателство […] 
навършването на посочената възраст като единствено 
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условие за прекратяване на безсрочното трудово 
правоотношение и за възможността за продължаването му 
като срочно трудово правоотношение между същия 
работник и същия работодател на същата длъжност? 
[Установява ли] националното законодателство […] 
максимална продължителност и брой на продължаванията 
на срочното трудово правоотношение със същия 
работодател след трансформирането на безсрочния 
договор в срочен, след изтичането на които е невъзможно 
продължаването на трудовото правоотношение между 
страните?“. 

24 С Определение на председателя на Съда от 14 
септември 2009 г. дела C-250/09 и C-268/09 са съединени 
за целите на писмената и устната фаза на производството, 
както и на съдебното решение. 

По преюдициалните въпроси 
По първите два въпроса 
25 С първите си два въпроса, които следва да се 

разгледат заедно, по същество запитващата юрисдикция 
иска да установи дали Директива 2000/78, и по-конкретно 
член 6, параграф 1 от нея, допуска национално 
законодателство като разглежданото в главното 
производство, което предвижда задължителното 
пенсиониране на университетските професори, навършили 
68-годишна възраст, и възможността да продължат да 
упражняват дейността си след 65-годишна възраст само 
посредством срочни договори, сключени за срок от една 
година, който може да се поднови най-много два пъти. При 
утвърдителен отговор тази юрисдикция иска да се установи 
дали подобно законодателство трябва да се остави без 
приложение. 

26 В началото следва да се подчертае, както е видно 
от заглавието и съображенията, а също и от съдържанието 
и целта на Директива 2000/78, че тя цели да регламентира 
основна рамка, за да се гарантира на всяко лице равно 
третиране „в областта на заетостта и професиите“, като му 
се предостави ефикасна защита срещу дискриминацията, 
основана на някой от признаците, посочени в член 1 от тази 
директива, сред които е възрастта. 

27 За да се отговори на първите два въпроса, следва 
да се провери дали национално законодателство като 
разглежданото в главното производство попада в 
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приложното поле на Директива 2000/78, дали въвежда 
разлика в третирането в зависимост от възрастта и, при 
утвърдителен отговор, дали тази директива допуска 
подобно различно третиране. 

28 На първо място, относно въпроса дали национално 
законодателство като разглежданото в главното 
производство попада в приложното поле на Директива 
2000/78, от член 3, параграф 1, буква в) от тази директива 
следва, че тя се прилага в сферите на компетентност, 
поверени на Европейския съюз спрямо всички лица във 
връзка с условията за наемане и условията на труд, 
включително условията за уволнение и заплащане. 

29 Националната разпоредба, предвиждаща 
задължителното пенсиониране на университетските 
професори на 68-годишна възраст, засяга условията за 
наемане и условията на труд, по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква в) от Директива 2000/78, като забранява 
на съответните лица да упражняват дейността си след 
навършването на тази възраст. 

30 Що се отнася до разпоредбата, свързана със 
сключването на срочни договори, тя засяга условията за 
наемане и условията на труд, по смисъла на член 3, 
параграф 1, буква в), тъй като възпрепятства възможността 
университетските професори, навършили 65-годишна 
възраст, да продължат да упражняват дейността си по 
безсрочен договор. 

31 На второ място, относно въпроса дали 
разглежданото в главното производство национално 
законодателство води до различно третиране, основано на 
възрастта, по смисъла на член 2, параграф 1 от Директива 
2000/78, следва да се напомни, че съгласно тази 
разпоредба „принципът за равно третиране“ означава, че 
няма да има пряка или непряка дискриминация въз основа 
на който и да било от признаците, посочени в член 1“ от 
тази директива. Член 2, параграф 2, буква а) от нея 
уточнява, че за целите на прилагането на параграф 1 от 
същия член проява на пряка дискриминация има, когато 
едно лице е третирано по-малко благоприятно от друго в 
сравнима ситуация въз основа един от признаците, 
упоменати в член 1 от същата директива. 

32 Като последица от прилагането на закон, 
предвиждащ задължителното пенсиониране на 
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университетските професори, навършили 68-годишна 
възраст, тези лица са третирани по-малко благоприятно от 
други лица, упражняващи същата професия, по 
съображението че са надхвърлили 68-годишна възраст. 
Подобна разпоредба въвежда разлика в третирането, 
основана на възраст по смисъла на член 2, параграф 2, 
буква а) от Директива 2000/78 (вж. в този смисъл Решение 
от 16 октомври 2007 г. по дело Palacios de la Villa, C-411/05, 
Сборник, стр. I-8531, точка 51). 

33 Относно националната разпоредба, свързана с 
прилагането на срочни трудови договори спрямо 
професори, навършили 65-годишна възраст, следва да се 
приеме, че като предвижда за последните този вид трудови 
договори и възпрепятства възможността им да продължат 
да упражняват дейността си посредством безсрочни 
договори, разглежданото в главното производство 
национално законодателство води и до различно третиране 
по отношение на тях в сравнение с по-младите професори, 
към които не се прилага подобна забрана. 

34 Доводът на университета и на българското 
правителство, че подобно законодателство не е 
неблагоприятно спрямо съответните професори, тъй като 
им позволява евентуално да работят още три години след 
като са навършили възрастта, на която могат да бъдат 
пенсионирани и да започнат да получават пенсия, не може 
да опровергае посочения в предходната точка извод. 
Всъщност, след като тези професори не се ползват повече 
от възможността да работят по безсрочен трудов договор, 
подобно положение не е пречка условията за наемането им 
на работа да станат по-несигурни от условията за наемане 
на работа на професорите, които не са навършили 
65-годишна възраст. 

35 На трето място, следва да се провери дали 
разликата в третирането, произтичаща от прилагането на 
разпоредбите на разглежданото в главното производство 
национално законодателство, може да се обоснове по 
отношение на член 6 от Директива 2000/78. 

36 В това отношение следва да се напомни, че член 6, 
параграф 1, първа алинея от посочената директива 
предвижда, че разлики в третирането на основание възраст 
не представляват дискриминация, ако в контекста на 
национално право са обективно и обосновано оправдани от 
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законосъобразна цел, включително законосъобразна 
политика по заетостта, трудов пазар и цели на 
професионалното обучение, и ако средствата за постигане 
на тази цел са подходящи и необходими. Във втората 
алинея от същия параграф са изброени няколко примера за 
разлики в третирането като упоменатите в посочената 
първа алинея. 

37 В това отношение следва да се отбележи, че 
примерът, който се съдържа в член 6, параграф 1, втора 
алинея, буква в) от Директива 2000/78, транспониран в 
националното българско право с член 7, алинея 1, точка 6 
от Закона за защита от дискриминация, на който съдът се 
позовава изрично в първия си въпрос, не изглежда относим 
към конкретния случай. Всъщност разглежданият в 
главното производство спор се отнася до прилагането на 
срочни договори след навършване на 65-годишна възраст и 
следователно до условията за наемане на работа след 
определена възраст, а не до максималната възраст за 
наемане, предвидена в посочения закон. 

38 Следователно е необходимо да се анализират 
разглежданите в главното производство национални 
разпоредби с оглед на техните цели. 

39 Определението за преюдициално запитване не 
съдържа информация по този въпрос и от преписката не е 
видно в разглежданото национално законодателство да е 
посочена целта, която то преследва. 

40 Това обаче не означава, че в посоченото 
законодателство не се съдържа преследваната 
законосъобразна цел. Както Съдът вече е постановил, при 
липсата на уточнение в националното законодателство 
относно преследваната цел е важно други данни, изведени 
от общия контекст на съответната мярка, да позволяват 
установяване на целта, с която тя е приета, с оглед на 
упражняване на съдебен контрол за нейната 
законосъобразност, както и по отношение на това дали 
средствата, използвани за осъществяването ѝ, са 
подходящи и необходими (вж. Решение по дело Palacios de 
la Villa, посочено по-горе, точка 57, Решение от 5 март 2009 
г. по дело Age Concern England, C-388/07, Сборник, стр. 
I-1569, точка 45 и Решение от 12 януари 2010 г. по дело 
Petersen, C-341/08, все още непубликувано в Сборника, 
точка 40). 
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41 Университетът и българското правителство 
поддържат, че разглежданото в главното производство 
национално законодателство преследва цел на социална 
политика, свързана с образованието и наемането на работа 
на преподавателите, както и с прилагането на конкретна 
политика на пазара на труда, която отчита особеното 
положение на работещите в рамките на съответната 
дисциплина лица, потребностите на съответното 
университетско учебно заведение и професионалните 
качества на съответното лице. 

42 Другите правителства, представили становища 
пред Съда, а именно германското и словашкото 
правителство, както и Комисията на Европейските 
общности, смятат, че законосъобразната цел на 
национално законодателство като разглежданото в 
главното производство може да се състои в загрижеността 
да се гарантира качеството на образованието и на 
научноизследователската дейност чрез обновяване на 
преподавателския състав с наемането на работа на по-
млади професори и да се разпределят оптимално 
длъжностите, като се постигне равновесие между 
поколенията. 

43 Следва да се приеме, че университетът и 
българското правителство не уточняват ясно целта на това 
национално законодателство и се задоволяват основно да 
посочат, че то преследва цел от същия вид като 
упоменатата в член 6, параграф 1 от Директива 2000/78. За 
да се прецени обаче съвместимостта на подобно 
законодателство по отношение на тази директива, е 
необходимо точно да се издири целта, която то преследва, 
и тази задача следва да се изпълни от националния съд. 

44 За да се даде полезен отговор на последния, 
следва да се вземат предвид представените от 
университета и от българското правителство становища 
относно целта на разглежданото в главното производство 
национално законодателство, както и становищата, 
представени по този въпрос от германското правителство, 
словашкото правителство и Комисията. 

45 В това отношение посочените от университета и от 
българското правителство аспекти, свързани с 
образованието и наемането на работа на преподавателите, 
като и с прилагането на конкретна политика на пазара на 
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труда, позволяваща да се отчете особеното положение на 
работещите в рамките на съответната дисциплина лица, 
могат да отговорят на желанието да се разпределят 
оптимално професорските длъжности между поколенията, 
по-специално чрез наемането на работа на по-млади 
професори. Относно последната цел обаче Съдът вече е 
постановил, че насърчаването на наемането на работа 
безспорно е законосъобразна цел на социалната политика 
или политиката по заетостта на държавите членки 
(Решение по дело Palacios de la Villa, посочено по-горе, 
точка 65), по-специално когато става въпрос за 
благоприятстване на достъпа на младите до 
упражняването на професия (вж. в този смисъл Решение по 
дело Petersen, посочено по-горе, точка 68). Така 
насърчаването на наемането на работа във висшето 
образование чрез предлагането на професорски длъжности 
на по-млади лица може да представлява такава 
законосъобразна цел. 

46 Освен това, както отбелязва генералният адвокат в 
точка 34 от своето заключение, съвместната работа на 
преподаватели и научни изследователи от различни 
поколения благоприятства обмяната на опит, както и 
нововъведенията, и следователно спомага за повишаване 
на качеството на образованието и 
научноизследователската дейност в университетите. 

47 Същевременно преписката не позволява да се 
счита, че целите, посочени от германското и словашкото 
правителство, както и от Комисията, съответстват на тези 
на българския законодател. Съществува съмнение по-
конкретно с оглед на бележките, изложени от г-н Георгиев в 
писменото му становище. Всъщност последният смята, че 
университетът и българското правителство изразяват общи 
твърдения, и поддържа, че разглежданото в главното 
производство законодателство не е съобразено с 
действителното положение на съответния трудов пазар. 
Той твърди, че средната възраст на университетските 
професори е 58 години и че броят им не надхвърля 1 000 — 
положение, което се обяснявало с липсата на интерес на 
младите към професорската кариера. Следователно 
разглежданото в главното производство законодателство 
не служело за насърчаване на наемането на работа на 
младите. 
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48 В това отношение националният съд следва да 
разгледа фактическата обстановка и да провери дали 
посочените от университета и от българското правителство 
цели съответстват на действителното положение. 

49 Остава още да се провери дали средствата, 
използвани за постигането на подобни цели, са „подходящи 
и необходими“ по смисъла на член 6, параграф 1, първа 
алинея от Директива 2000/78. 

50 В това отношение следва да се напомни, че 
държавите членки разполагат с голяма свобода на 
преценката не само при избора на конкретна цел наред с 
други в областта на социалната политика и политиката по 
заетостта, но и при определянето на мерките, които могат 
да я осъществят (вж. Решение от 22 ноември 2005 г. по 
дело Mangold, C-144/04, Recueil, стр. I-9981, точка 63 и 
Решение по дело Palacios de la Villa, посочено по-горе, 
точка 68). 

51 На първо място, относно определянето на 
възрастова граница от 68 години, Съдът е приел в точка 70 
от Решение по дело Petersen, посочено по-горе, че с оглед 
на развитието на състоянието на заетостта в съответния 
сектор не изглежда необосновано органите в дадена 
държава членка да приемат, че прилагането на възрастова 
граница, която води до напускане на пазара от най-
възрастните практикуващи лекари и зъболекари, може да 
даде възможност да се благоприятства заетостта на по-
младите и че тази възраст изглежда достатъчно 
напреднала, за да служи като основание за прекратяване 
на разрешението за упражняване на дейност като 
зъболекар по договор със здравната каса. 

52 Тази преценка е релевантна и по отношение на 
упражняването на дейност като тази на университетски 
професор. Всъщност, доколкото длъжностите на 
университетските професори са по принцип ограничени на 
брой и са запазени за лицата, достигнали до най-висока 
квалификация в съответната област, и при положение че за 
наемането на работа на професор трябва да е налице 
свободна длъжност, следва да се приеме, че държава 
членка може да счете за подходящо да определи 
възрастова граница за постигане на цели на политиката по 
заетостта като упоменатите в точки 45 и 46 от настоящото 
решение. 
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53 При все това, предвид направените от г-н Георгиев 
възражения, напомнени в точка 47 от настоящото решение, 
националният съд следва да провери дали положението на 
университетските професори в България съответства на 
описаното в предходната точка общото положение на 
университетските професори. 

54 Що се отнася до възрастовата граница, уредена в 
разглежданото в главното производство национално 
законодателство, а именно 68 години, от преписката по 
делото е видно, че тя е с пет години по-висока от 
възрастта, на която мъжете нормално могат да придобият 
право на пенсия и да бъдат пенсионирани в посочената 
държава членка. Така тя позволява на университетските 
професори, на които е предоставена възможност да 
работят до 68-годишна възраст, да продължат кариерата си 
през един сравнително дълъг период. Подобна мярка не 
може да бъде разглеждана като прекомерно увреждаща 
законните искания на работниците, които са били 
задължително пенсионирани, защото са достигнали 
предвидената възрастова граница, тъй като релевантната 
правна уредба се основава не само на определена възраст, 
а взема предвид и обстоятелството, че в края на 
професионалната си кариера заинтересованите лица се 
ползват от финансово обезщетение чрез предоставянето 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст като 
предвидената от националния режим, разглеждан в 
главното производство (вж. в този смисъл Решение по дело 
Palacios de la Villa, посочено по-горе, точка 73). 

55 От това следва, че определянето на подобна 
възрастова граница за прекратяването на трудовия договор 
не надвишава необходимото за постигането на целите на 
политиката по заетостта, упоменати в точки 45 и 46 от 
настоящото решение, доколкото посоченото национално 
законодателство отговаря съгласувано и систематично на 
тези цели. 

56 Националният съд следва да провери дали 
подобна възрастова граница действително отговаря на 
грижата за съгласуваното и систематично постигане на 
посочените цели (вж. Решение от 10 март 2009 г. по дело 
Hartlauer, C-169/07, Сборник, стр. I-1721, точка 55 и 
Решение по дело Petersen, посочено по-горе, точка 53). По-
конкретно той следва да провери дали разглежданото в 
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главното производство законодателство прави 
разграничение между, от една страна, университетските 
доценти и професори, и от друга страна, останалите 
университетски преподаватели, като не предвижда 
задължителното пенсиониране на последните, както твърди 
г-н Георгиев. Също така следва да се провери дали 
подобно разграничение съответства на необходимост по 
отношение на преследваните цели и на особеното 
положение на въпросните преподаватели, или напротив, 
показва наличието на несъгласуваност в 
законодателството, което поради това не отговаря на 
условията, предвидени в член 6, параграф 1 от Директива 
2000/78. 

57 На второ място, относно въпроса дали е 
подходящо и необходимо сключването на срочни договори 
след 65-годишна възраст, Съдът вече е имал повод да 
разгледа съвместимостта с Директива 2000/78 на 
национално законодателство, предвиждащо прилагането 
на такива договори след определена възраст. 

58 Така в Решение по дело Mangold, посочено по-
горе, Съдът е разгледал национално законодателство, 
позволяващо на съответните работодатели да сключват 
срочни трудови договори с работници, навършили 
52-годишна възраст, независимо от това дали са били 
безработни преди сключването на договора, по отношение 
на преследваната цел, а именно да се насърчава 
професионалната интеграция на безработните възрастни 
работници. 

59 В посоченото решение Съдът, от една страна, е 
отбелязал, че подобно законодателство води до 
положение, при което на работниците, за които то се 
отнася, могат да се предлагат срочни договори, които да се 
подновяват неопределен брой пъти до възрастта, на която 
могат да се позоват на правото си на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст, което създава опасност през 
съществена част от професионалната им кариера да бъдат 
лишени от възможността да се ползват от стабилна 
заетост, която според Съда представлява основен елемент 
от защитата на работниците (вж. Решение по дело Mangold, 
посочено по-горе, точка 64). От друга страна, Съдът 
приема, че доколкото възрастта на съответния работник е 
уредена в подобно законодателство като единствен 
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критерий за прилагане на срочен трудов договор, без да е 
доказано, че определянето на възрастов праг независимо 
от други съображения, свързани със структурата на 
разглеждания пазар на труда, и от личното положение на 
заинтересованото лице е обективно необходимо за 
постигането на целта за професионалната интеграция на 
безработните възрастни работници, следва да се счита, че 
това законодателство надвишава подходящото и 
необходимото за постигане на преследваната цел 
(Решение по дело Mangold, посочено по-горе, точка 65). 

60 Следва да се отбележи, че национално 
законодателство като разглежданото в главното 
производство се различава ясно от разглежданото в 
Решение по дело Mangold, посочено по-горе, и изглежда 
възможно да бъде обосновано по смисъла на Директива 
2000/78. 

61 На първо място, прилагането на срочни договори 
за една година, които могат да се подновяват най-много 
два пъти, както и възрастовата граница от 68 години могат 
да отговарят на политика по заетостта, целяща по-
специално да се благоприятства повишаването на по-
млади университетски преподаватели на длъжности на 
университетски професори. Всъщност, доколкото броят на 
последните е ограничен, прилагането на срочни договори 
спрямо тези професори, считано от навършване на 
65-годишна възраст, позволява те да прекратят дейността 
си в сравнително кратък период и следователно на тяхно 
място да се наемат на работа по-млади професори. 
Националният съд следва обаче да провери дали е такова 
положението на професорите, за които се отнася 
разглежданото в главното производство национално 
законодателство. 

62 На второ място, прилагането на тези договори не е 
свързано само с условието работникът да е навършил 
определена възраст. 

63 Напротив, както е видно от националното 
законодателство, посочено в точки 11 и 12 от настоящото 
решение, определящият фактор се отнася до 
обстоятелството, че професорът е придобил право на 
пенсия за осигурителен стаж и възраст, наред с 
обстоятелството, че е навършил определена възраст, 
впрочем несъмнено по-висока от разглежданата в Решение 
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по дело Mangold, посочено по-горе, а именно 65 вместо 52 
години. 

64 От подобно законодателство следва, че 
професорите, на които е предложен срочен договор, имат 
възможност да изберат да се пенсионират и да получават 
пенсия или да продължат да работят след 65-годишна 
възраст. 

65 Освен това разглежданите в главното 
производство срочни договори са ограничени до една 
година и могат да се подновяват най-много два пъти, като 
така отговарят на изискванията, посочени в клауза 5, точка 
1 от рамковото споразумение за срочната работа, за да се 
предотврати злоупотреба, която произтича от използването 
на последователни срочни договори. 

66 При тези обстоятелства следва да се приеме, че 
национално законодателство, предвиждащо сключването 
на срочни договори, като разглежданото в главното 
производство, може да съгласува както потребностите на 
съответните професори, така и тези на университетите, и 
може да съставлява подходящо и необходимо средство за 
постигането на целите, напомнени в точки 45 и 46 от 
настоящото решение, ако това законодателство отговаря 
съгласувано и систематично на тези цели. 

67 Във всички случаи, както бе напомнено в точка 56 
от настоящото решение, националният съд следва да 
провери дали разглежданото в главното производство 
национално законодателство прави разграничение между, 
от една страна, университетските доценти и професори, и 
от друга страна, останалите университетски 
преподаватели, що се отнася до прилагането на срочни или 
безсрочни договори от момента, в който заинтересованото 
лице е навършило пенсионна възраст. Националният съд 
следва да провери по-конкретно и дали подобно 
разграничение съответства на необходимост по отношение 
на преследваните цели и на особеното положение на 
въпросните преподаватели, или напротив, показва 
наличието на несъгласуваност в законодателството, което 
поради това не отговаря на условията, предвидени в член 
6, параграф 1 от Директива 2000/78. 

68 Следователно на двата преюдициални въпроса 
следва да се отговори, че Директива 2000/78, и по-
конкретно член 6, параграф 1 от нея, трябва да се тълкува 
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в смисъл, че допуска национално законодателство като 
разглежданото в главното производство, което предвижда 
задължителното пенсиониране на университетските 
професори, когато навършат 68-годишна възраст, и 
възможността да продължат да упражняват дейността си 
след 65-годишна възраст само посредством срочни 
договори за една година, които могат да се подновяват най-
много два пъти, доколкото това законодателство преследва 
законосъобразна цел, свързана по-специално с политиката 
по заетостта и трудовия пазар, като осигуряването на 
качествено образование и оптималното разпределяне на 
професорските длъжности между поколенията, и позволява 
да се постигне тази цел с подходящи и необходими 
средства. Националният съд следва да провери дали тези 
условия са изпълнени. 

69 В хипотезата, в която тези условия не са 
изпълнени, запитващата юрисдикция иска също да се 
установи дали националното законодателство следва да се 
остави без приложение. 

70 Съгласно постоянната практика на Съда, когато са 
изпълнени необходимите условия, за да могат 
частноправните субекти да се позоват на разпоредбите на 
директива пред националните юрисдикции срещу 
държавата, те могат да го сторят независимо от това дали 
последната действа в качеството на работодател или на 
носител на публичната власт (в този смисъл вж. по-
специално Решение от 12 юли 1990 г. по дело Foster и др., 
C-188/89, Recueil, стр. I-3313, точка 17, както и Решение от 
5 февруари 2004 г. по дело Rieser Internationale Transporte, 
C-157/02, Recueil, стр. I-1477, точка 23). 

71 От преписката е видно, че запитващата 
юрисдикция приема за установено, че университетът е 
публична институция, спрямо която могат да бъдат 
противопоставени разпоредбите на директива с 
непосредствено действие (в това отношение вж. по-
специално Решение от 7 септември 2006 г. по дело 
Vassallo, C-180/04, Recueil, стр. I-7251, точка 26 и 
цитираната съдебна практика). 

72 Впрочем в рамките на спор между частноправен 
субект и подобна институция Съдът вече е имал повод да 
уточни последиците, произтичащи от несъвместимост на 
националното право с предвидената в член 2 и член 3, 
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параграф 1, буква в) от Директива 2000/78 забрана за 
дискриминация, основана на възрастта, що се отнася до 
условията за наемане и условията на труд. Съдът е 
постановил, че в подобен случай следва да се остави без 
приложение национален закон, който противоречи на тази 
директива (вж. в този смисъл Решение по дело Petersen, 
посочено по-горе, точка 81). 

73 Ето защо на запитващата юрисдикция следва да се 
отговори, че що се отнася до спор между публична 
институция и частноправен субект в хипотезата, в която 
национално законодателство като разглежданото в 
главното производство не отговаря на условията, 
предвидени в член 6, параграф 1 от Директива 2000/78, 
националният съд следва да остави това законодателство 
без приложение. 

По третия въпрос 
74 С третия си въпрос запитващата юрисдикция иска 

от Съда да даде тълкуване на разглежданото в главното 
производство национално законодателство. 

75 В това отношение трябва да се напомни, че в 
рамките на производството, предвидено в член 267 ДФЕС, 
Съдът няма компетентност да тълкува националното 
право, тъй като тази задача е поверена изключително на 
запитващата юрисдикция (вж. Решение от 7 септември 
2006 г. по дело Marrosu и Sardino, C-53/04, Recueil, стр. 
I-7213, точка 54). 

76 В някои случаи Съдът е имал възможност от 
въпроси, отнасящи се очевидно до националното право, да 
направи изводи за проблеми, свързани с тълкуването на 
правото на Съюза, чието разглеждане от Съда би могло да 
бъде от полза за запитващата юрисдикция, за да реши 
спора, с който е сезирана. 

77 Все пак по дело C-268/09, по което е поставен 
третият въпрос, не е възможно да се изведе наличието на 
подобни проблеми, които да се различават от разгледаните 
в отговор на първите два въпроса. 

78 Ето защо не следва да се отговаря на третия 
въпрос. 

По съдебните разноски 
79 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
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запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (втори състав) 
реши: 

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 
2000 година за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите, и по-
конкретно член 6, параграф 1 от нея, трябва да се 
тълкува в смисъл, че допуска национално 
законодателство като разглежданото в главното 
производство, което предвижда задължителното 
пенсиониране на университетските професори, когато 
навършат 68-годишна възраст, и възможността да 
продължат да упражняват дейността си след 
65-годишна възраст само посредством срочни 
договори за една година, които могат да се подновяват 
най-много два пъти, доколкото това законодателство 
преследва законосъобразна цел, свързана по-
специално с политиката по заетостта и трудовия пазар, 
като осигуряването на качествено образование и 
оптималното разпределяне на професорските 
длъжности между поколенията, и позволява да се 
постигне тази цел с подходящи и необходими средства. 
Националният съд следва да провери дали тези 
условия са изпълнени. 

Що се отнася до спор между публична институция 
и частноправен субект в хипотезата, в която 
национално законодателство като разглежданото в 
главното производство не отговаря на условията, 
предвидени в член 6, параграф 1 от Директива 2000/78, 
националният съд следва да остави това 
законодателство без приложение. 
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РЕШЕНИЕ № 1567/26.04.2011г. на Пловдивски 
Районен съд, ХVІІІ граждански състав3 

 
в публично заседание на 12.04.2011г., в състав: 
Председател: НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ 
при секретаря Ваня Койчева, като разгледа 

докладваното от съдията гр. д. №2313 по описа за 2009г., 
за да се произнесе взе предвид следното: 

 Производството е образувано по обективно 
съединени искове с правна квалификация – чл.344 ал.1 т.1, 
т.2 и т.3, във връзка с чл.225 ал.1 от Кодекса на труда. 

 Ищецът В.И.Г., ЕГН ********** ***,чрез адв.Ч. твърди, 
че е работил в *. *. С., Филиал гр. П., ул. „Ц. Д.” № **, по 
трудов договор на длъжност “ професор”,като със заповед 
№ І-04 от 13.01.2009г., считано от 05,02,2009год трудовото 
му правоотношение било прекратено на основание чл.325 
т.3 от Кодекса на труда във вр. §11 от ПЗР на ЗВО. Същият 
оспорва законността на уволнението. Въз основа на 
изложените обстоятелства, моли съда да отмени заповед 
№ І-04 от 13.01.2009г. , да бъде възстановен на длъжността 
“ професор” в *. *. С. Филиал П., както и да му бъде 
присъдено обезщетение за оставане без работа в резултат 
на незаконно уволнение в периода 05.02.2009г.-
05.08.2009г., в размер на 9096 лева, ведно с законната 
лихва от завеждане на исковата молба до окончателното 
изплащане на сумата. Претендира разноски. 

 Ответникът – *. *. С., Филиал гр. П., ул. „Ц. Д.” № **, 
чрез процесуалния си представител адвокат Т., оспорва 
предявените искове и моли същите да бъдат отхвърлени 
като неоснователни. Претендира разноски. 

 Съдът, след преценка на събраните по делото 
доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира 
за установено следното: 

                                                

3 Потвърдено с Решение № 212/08.02.2012 г. по гр. д. № 
3102/2011 г. на Пловдивския окръжен съд, обжалвано пред ВКС, 
допуснато до касация с Определение № 1370/28.12.2012 г. на 
състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС по гр. д. № 
626/2012 г., отменено с Решение № 115/02.08.2013 г. на ВКС, IV 
Г.О. 
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 При наличие на правен интерес от предявените 
искове, същите се явяват процесуално допустими. 

По същество, от събраните доказателства, се 
установява, че През 1985 г., г-н В.Г. започва работа в *. *. -
С. (**-С.), Филиал П., като доцент.Поради навършване на 
65-годишна възраст, трудовото правоотношение между 
ищеца и работодателя е прекратено със Заповед № 1-
59/26.01.2006 г., считано от 06.02.2006 г., поради 
навършване на пенсионна възраст. С Решение от 
21.12.2005 г., Академичният съвет на **-С. дава 
разрешение за продължаване на трудовия договор на г-н 
Г., на основание § 11 от Преходните и заключителни 
разпоредби (ПЗР) от Закона за висшето образование 
(ЗВО). Според този текст: 

„ (Изм. -ДВ, бр. 28 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., бр. 54 
от 2000 г., бр. 48 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г.) По 
предложение на катедрения съвет и съвета на 
основното звено и / или филиала, след решение на 
академичния съвет трудовите договори с 
хабилитираните лица, които заемат длъжността 
"професор", при навършване на възрастта по чл. 328, 
ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда могат да бъдат 
удължени за срок една година, но за не повече от три 
години, а за хабилитираните лица, които заемат 
длъжността "доцент" - за срок една година, но за не 
повече от две години. " 

На това основание между ищеца и **-С., Филиал П. е 
сключен трудов договор № 1-107/16.02.2006 г., при който г-н 
В.Г. се задължава да изпълнява работа като преподавател 
на пълно работно време във Факултет по машиностроене и 
уредостроене към Катедра „Машиностроителна техника и 
технологии". В договора е посочено, че той е сключен за 
срок от една година. С Допълнително споразумение № 1-
1007/21.12.2006 г., договорът е удължен за една година. С 
Допълнително споразумение № 1-27/19.01.2007 г., ищецът 
е преназначен на работа като „професор".С Допълнително 
споразумение № 1-21-198/18.01.2008 г., договорът е 
удължен за още една година. Със Заповед № 1-
04/13.01.2009 г. на Директора на *. *. -С., Филиал П., 
считано от 05.02.2009 г., трудовото правоотношение между 
университета и проф. В.Г. е прекратено на основание 
чл.325, т.З от Кодекса на труда (поради изтичане на 
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уговорения срок).Ищецът твърди, че сключеният, на 
основание § 11 от ПЗР към ЗВО, трудов договор № 1-
107/16.02.2006 г., е породил действието на договор за 
неопределено време по смисъла на чл.67, ал.1, т.1 от 
Кодекса на труда (КТ), тъй като клаузата, предвиждаща 
срок на договора е недействителна, като противоречаща на 
закона. 

Ищецът твърди наличието на противоречие между § 
11 от ПЗР към ЗВО и разпоредбите на Директива 
2000/78/ЕС от на Съвета от 27 ноември 2000 година за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта 
на заетостта и професиите. Параграф 11 от ПЗР към ЗВО, 
в частта му, установяваща изискване за сключване на 
срочен трудов договор, се твърди да противоречи на чл.6 
от Директива 2000/78/ЕС от на Съвета от 27 ноември 2000 
година за създаване на основна рамка за равно третиране 
в областта на заетостта и професиите (Директива 2000/78), 
изброяващ изчерпателно случаите, при които са допустими 
различия в третирането на основание „възраст".  

Цитираният текст е бил обект на тълкуване от Съда 
на Европейския съюз (СЕС) по дело С-259/09, и С-268/09 от 
18,11,2010год в отправено от настоящия състав 
преюдициално запитване на осн. чл.631 от ГПК. Съгласно 
решението на СЕС чл.6 от Директива 2000/78/ЕС от на 
Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите трябва да се тълкува в смисъл, че допуска 
национално законодателство ,което предвижда 
задължително пенсиониране на университетските 
професори, когато навършат 68 годишна възраст, и 
възможността да продължат да упражняват дейността си 
след 65 годишна възраст само посредством срочни 
договори за една година, които могат да се подновяват най 
много два пъти, доколкото това законодателство преследва 
законосъобразна цел, свързана по специално с политиката 
по заетостта и трудовия пазар, като осигуряването на 
оптималното разпределение на професорските длъжности 
между поколенията и позволява да се постигне тази цел с 
подходящи и необходими средства.  

 При това положение и съобразявайки чл.633 от ГПК 
Съдът формира и правните си изводи: Нормата на §11 от 
ПЗР на ЗВО не противоречи на чл.6 параграф 1 от от 
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Директива 2000/78/ЕС от на Съвета от 27 ноември 2000 
година за създаване на основна рамка за равно третиране 
в областта на заетостта и професиите. Дали за постигането 
на целта на тази разпоредба са използвани подходящи и 
необходими средства по смисъла на §47-65 от решението 
на СЕС от 18,11,2010год съдът направи процесуални 
усилия да установи съществуващите условия на пазара на 
труда в висшите учебни заведения и по конкретно в това в 
което е преподавал ищеца. От изявленията на 
процесуалния представител на ответника в с.з. от 
10,03,2011год ,които по същество съставляват признание 
за неизгодни обстоятелства се установява ,че след 
прекратяване на трудовия договор на В.Г. няма назначено 
друго лице на длъжността професор по технология на 
машиностроенето, тъй като в самата катедра има 5-ма 
доцента, които са по същата специалност със същия 
шифър освен това, когато се обявява един конкурс за 
професор то е за конкретно лице по предложение на самия 
катедрен съвет с оглед академичното израстване на 
служителите. Конкурс е бил обявен преди 2 години и е бил 
предложен Т. К., но поради някакви причини е бил 
прекратен. Няма назначено друго лице на тази длъжност. В 
този период от 2006-2009 г. и след това няма сключени 
трудови договори с пенсионери, както и до настоящия 
момент с преподаватели, които преди това вече са 
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и 
пенсия. Доценти, които са в със специалност технология на 
машиностроенето, както ищеца и със същия шифър са доц. 
Р. Р., доц. С. А., доц. А. Л., който получи научно звание 
след като беше прекратено трудовия договор на проф. Г., 
доц. Т. К. и доц. Д. С. и петимата са със същата 
специалност и са хабилитирани лица с докторска степен. 
Конкурса беше обявен само за Т. К., поради независещи от 
ответника причини конкурса беше прекратен. При това 
положение и с оглед липсата на отговори от Българската 
академия на науките на поставените от ищеца въпроси се 
оформя извода,че §11 от ПЗР на ЗВО преследва 
обоснована и законосъобразна цел-след прекратяването на 
трудовия договор с ищеца,навършил вече 68 годишна 
възраст към датата на прекратяването му, е бил обявен 
конкурс за заемане на длъжността професор,но същият е 
бил прекратен по независещи от ответника причини.В 
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периода 2006-2009година ответникът не е сключвал 
трудови договори с пенсионери или с преподаватели,които 
преди това са придобили право на пенсия за осигурителен 
стаж и възраст.Отделно от това израстването в научната 
област и достигането на определена научна степен или 
титла става в съответсвие със ЗНСНЗ и до 31,03,2011год 
предвиждаше сложна процедура пред Висша Атестациона 
комисия към МС. Очевидно е,че професионалното 
израстване на научните работници в катедрата,където е 
работил ищеца е продължило и след неговото напускане-
като един от тях е станал доцент,а друг е кандидатствал за 
длъжността на ищеца.Придобиването на научна степен 
професор обаче не бива да се смесва с трудовото 
правоотношение като професор в дадена катедра.Докато 
научното звание и знания са пожизнени,то трудовите 
възможности на индивида следва да бъдат съобразени и с 
изискванията на трудовия пазар и насърчаването на 
младите научни работници.От изложените факти не се 
установява приложението на §11 от ПЗР на ЗВО да е 
преследвала незаконосъобразна и не легитична цел,а 
напротив приложението на същата разпоредба съчетано с 
чл.325 т.3 от КТ е в синхрон с изискванията на чл.6 
параграф 1 от от Директива 2000/78/ЕС от на Съвета от 27 
ноември 2000 година за създаване на основна рамка за 
равно третиране в областта на заетостта и професиите.  

С оглед на гореизложеното, съдът намира, че искът с 
правно основание чл.344 ал.1 т.1 от Кодекса на труда, се 
явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен. 
Неоснователни са и акцесорните искове за възстановяване 
на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност, както 
и за присъждане на обезщетение за оставане без работа 
вследствие незаконното уволнение. 

 Ответникът е претендирал разноски,но 
доказателства за сторени такива по размер не са 
представени,а отделно от това липсва и списък по чл.80 от 
ГПК,поради което и такива разноски не му се присъждат. 

Деловодни разноски, а именно държавна такса и 
депозит за експертиза с оглед изхода от спора,ще останат 
за сметка на бюджета на ВСС. 

 С оглед на изложените мотиви, съдът 
 
Р Е Ш И: 
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 ОТХВЪРЛЯ предявените от В.И.Г., ЕГН ********** 
***,чрез адв.Ч. против *. *. С., Филиал гр. П., ул. „Ц. Д.” № ** 
искове с правно основание чл.344 ал.1 т.1,2 и 3 от КТ във 
вр.чл.225 ал.1 от КТ за установяване уволнението на 
ищеца,извършено със заповед № І-04 от 13.01.2009г. , да 
бъде възстановен на длъжността “ професор” в *. *. С. 
Филиал П. , както и да му бъде присъдено обезщетение за 
оставане без работа в резултат на незаконно уволнение в 
периода 05.02.2009г.-05.08.2009г., в размер на 9096 лева, 
ведно с законната лихва от завеждане на исковата молба 
до окончателното изплащане на сумата,като неоснователни 
. 

 Решението подлежи на обжалване в двуседмичен 
срок от 27,04,2011год пред ПОС,а същото да се връчи на 
страните. 
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РЕШЕНИЕ № 115/ 02.08.2013 г. на ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение  

 
в съдебно заседание на двадесет и първи март две хиляди 
и тринадесета година в състав: 

 
Председател: СВЕТЛА ЦАЧЕВА 
Членове: АЛБЕНА БОНЕВА 
БОЯН ЦОНЕВ 
 
при секретаря Стефка Тодорова, изслуша 

докладваното от съдията Цачева гр.д. № 626 по описа за 
2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производство по чл. 290 ГПК. 
С определение № 1370 от 28.12.2012 година е 

допуснато касационно обжалване на решение № 213 от 
08.02.2012 година по гр.д. № 3102/2011 година Пловдивски 
окръжен съд, с което са отхвърлени обективно съединени 
искове с правна квалификация чл. 344, ал.1, т.1, т.2 и т.3 
КТ, предявени от В. И. Г. от [населено място] против Т.у, 
[населено място] за отмяна на уволнение, извършено със 
заповед № 1-04 от 13.01.2009 г., за възстановяване на 
заеманата преди уволнението длъжност и за присъждане 
на обезщетение по чл. 255, ал.1 КТ. 

Касационно обжалване на решението е допуснато на 
основание чл. 280, ал.1, т.3 ГПК по въпросите следва ли 
при преценката доколко с прекратяването на трудовото 
правоотношение с професор, работил при условията на § 
11 ПЗР ЗВО, е постигната целта за осигуряване оптимално 
разпределение на професорските длъжности между 
поколенията да бъде отчетено обстоятелството, че на 
мястото на уволнения не е назначен друг университетски 
преподавател професор; следва ли при извършване на 
тази преценка съдът да съобрази настъпило в хода на 
процеса изменение на чл. 328, ал. 1, т.10 КТ; как се 
разпределя доказателствената тежест при въведено в 
рамките на трудовия спор оплакване за неравно третиране 
по смисъла на ЗЗдискр.; приложими ли са правилата на чл. 
159 ГПК и чл. 266 ГПК към възможността на страната да 
предложи на националния съд да отправи искане за 
преюдициално запитване по реда на чл. 628 ГПК и 
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допустимо ли е отправяне на второ преюдициално 
запитване в рамките на инстанционното производство по 
въпроси, различни от вече поставените. 

 
По въпроса относно преценката за съответствието на 

§ 11 ПЗР ЗВО с чл. 6, § 1 Директива 2000/78/ЕС на Съвета 
от 27.11.2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите и в 
частност следва ли при формиране на тази преценка да 
бъде съобразено дали на мястото на уволнения е назначен 
друг университетски преподавател професор, както и 
настъпило в хода на процеса законодателно изменение на 
чл. 328, ал. 1, т.10 КТ: 

С § 11 ПЗР ЗВО е дадена възможност за удължаване 
на трудовите договори с хабилитирани лица, заемащи 
длъжността „професор” за срок не повече от три години 
след навършване на възрастта по чл. 328, ал.1, т.10 КТ. 
Разпоредбата не се явява в противоречие с Директива 
2000/78/ЕС на Съвета от 27.11.2000 г. за създаване на 
основна рамка за равно третиране в областта на заетостта 
и професиите, доколкото с нея се преследват 
законосъобразни цели, каквито са осигуряване на 
качествено образование и оптимално разпределяне на 
професорските длъжности между поколенията и доколкото 
определянето на максимална възраст за пенсиониране на 
хабилитираните лица представлява подходящо и 
необходимо средство за постигане на държавната политика 
по заетостта. Преценката доколко с приложението на § 11 
ПЗР ЗВО се дава възможност за повишаване на качеството 
на образованието чрез съвместна работа и обмяна на опит 
между различни поколения и за оптимално разпределение 
между професорските длъжности чрез обновяване на 
професорския състав, може да бъде извършена при анализ 
на трудовия пазар за хабилитирани лица, средната им 
възраст и трудова заетост, обявените конкурси за 
хабилитирани преподаватели и съотношението между 
заетите във висшите учебни заведения хабилитирани 
преподаватели и асистенти и главни асистенти. Преценката 
следва да бъде извършена и въз основа на доказателства 
колко са вакантните свободни места за хабилитирани 
преподаватели и в какъв срок след освобождаването на 
професор на основание § 11 ПЗР ЗВО се провежда конкурс 
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за заемане на длъжността. Доколко с § 11 ПЗР ЗВО се 
преследва законосъобразна цел, свързана с политиката по 
заетостта и трудовия пазар следва да се преценява и след 
цялостен анализ на законовата уредба, свързана с правото 
да се прекрати трудовия договор поради навършване на 
определена възраст, в т.ч. с настъпило в хода на процеса 
законодателно изменение на чл. 328, ал. 1, т.10 КТ, както и 
с уредената в други закони възрастова граница за 
упражняване на професия. 

 
По въпроса за разпределение на доказателствената 

тежест при въведено в рамките на трудовия спор оплакване 
за неравно третиране по смисъла на Закона за защита от 
дискриминация: 

Съгласно чл. 127, ал.1 ГПК, всяка страна е длъжна да 
установи фактите, от които черпи изгодни за себе си правни 
последици. В производството по трудов спор за отмяна на 
незаконно уволнение, ответникът работодател следва да 
установи всички факти, дали му основание да упражни 
потестативното си право да прекрати извънсъдебно 
трудовото правоотношение. Когато работникът твърди, че 
уволнението му е проява на дискриминация, то съгласно 
чл. 9 от Закона за защита от дискриминация, ответникът 
работодател следва да докаже, че правото на равно 
третиране не е било нарушено, но след като ищецът 
докаже факти, от които може да се направи извод, че е 
била налице дискриминация. 

 
По въпросите приложими ли са правилата на чл. 159 

ГПК и чл. 266 ГПК към възможността на страната да 
предложи на националния съд да отправи искане за 
преюдициално запитване по реда на чл. 628 ГПК и 
допустимо ли е отправяне на второ преюдициално 
запитване в рамките на инстанционното производство по 
въпроси, различни от вече поставените: 

Въведените в Гражданския процесуален закон 
преклузивни срокове за страните да твърдят нови 
обстоятелства, както и да сочат и представят 
доказателства нямат отношение към действията, които 
съдът може да предприеме служебно при наличие на 
предпоставките по чл. 628 ГПК. Когато прецени, че от 
значение за правилното решаване на делото е тълкуването 
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на разпоредба от правото на Европейския съюз или 
тълкуването и валидността на акт на органите на 
Европейския съюз, съдът може да направи запитване до 
Съда на Европейските общности и това запитване може да 
бъде направено по всяко време в хода на инстанционното 
производство по делото – чл. 234, ал. 2 от Договора за 
създаване на Европейска общност. Преюдициалното 
запитване може да бъде направено служебно или по искане 
на страната (чл. 629, ал.1 ГПК), т.е. страната не е 
обвързана от срок да поиска от съда, пред който делото е 
висящо, да отправи запитване. Преценката обаче дали да 
се отправи запитване е изцяло в прерогативите на съда, а 
определението му по този въпрос не подлежи на 
обжалване - проверката за правилно тълкуване на 
общностното право подлежи на инстанционен контрол при 
обжалване на съдебното решение. Законът не съдържа 
ограничения за броя на преюдициалните запитвания, които 
могат да бъдат отправени в рамките на инстанционното 
производство, но такава хипотеза е изключена без да има 
изменение в предмета на делото, тъй като преди да сезира 
Съда на ЕО, националният съд следва да изясни фактите 
по делото, приложимото национално право и връзката му с 
общностното право. 

 
В обжалваното решение на Пловдивски окръжен съд 

е прието за установено, че през 1985 година ищецът е бил 
назначен на работа в Т. у., филиал [населено място] като 
доцент, където е работил до 06.02.2006 г., когато трудовото 
му правоотношение е било прекратено от работодателя 
поради навършване на пенсионна възраст. След решение 
на Катедрения съвет на Университета за продължаване на 
трудовия договор при условията на § 11 ПЗР ЗВО, на 
16.02.2006 година между страните е бил сключен нов 
трудов договор, с който ищецът се е задължил да работи 
като преподавател във Факултет по машиностроене и 
уредостроене към катедра „Машиностроителна техника и 
технологии” за срок от една година, а с допълнително 
споразумение от 21.12.2007 г., срокът на трудовия договор 
е продължен за една година. На 19.01.2007 г. ищецът е бил 
преназначен на работа като професор, а на 18.01.2008 г., 
трудовият му договор е бил продължен с още една година. 
Със заповед № 1-04 от 13.01.2009 г., считано от 05.02.2009 
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г., работодателят е прекратил трудовото правоотношение 
на основание чл. 325, т.3 КТ поради изтичане на уговорения 
срок. При така установените факти, въззивният съд е 
приел, че уволнението е извършено законно. 
Съобразявайки решение на Съда на Европейския съюз от 
18.11.2010 г. по съединени дела С-250/2009 г. и С-268/2009 
г., въззивният съд е изследвал доколко с § 11 ПЗР ЗВО се 
постига целта за осигуряване оптимално разпределение на 
професорските длъжности между поколенията чрез 
подходящите и необходими средства, приемайки, че 
разпоредбата е приложена изцяло в синхрон с 
изискванията на чл. 6, § 1 Директива 2000/78/ЕС на Съвета 
от 27.11.2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите. Приел е, 
че не е установено дискриминация по отношение възрастта 
на ищеца, който е бил третиран по-благоприятно от 
нехабилитираните преподаватели, за които важи обща 
възраст за пенсиониране при навършване на съответния 
трудов стаж. 

В касационната жалба против решението на 
Пловдивски окръжен съд се поддържа, че съдът е 
формирал извод за валидност на срочните трудови 
договори в нарушение на чл. 74, ал.1 КТ, тъй като § 11 ПЗР 
ЗВО противоречи на разпоредбите на Директива 2007/78ЕС 
на Съвета от 27.11.2000 г. за създаване на основна рамка 
за равно третиране в областта на заетостта и професиите, 
както и на чл. 14 от Конвенцията а правата на човека и 
основните свободи. Въведени са оплаквания за 
необоснованост на извода, че законодателните мерки по § 
11 ПЗР ЗВО са обективни и обосновано оправдани от 
законосъобразна цел, средствата за постигане на която са 
подходящи и необходими. Изложени са и оплаквания за 
допуснати съдопроизводствени нарушения, изразяващи се 
в нарушаване на принципа за разпределение на 
доказателствената тежест; прилагане на правилата за 
преклузиите на доказателствени искания по отношение на 
искане за отправяне на преюдициално запитване и 
постановяване на недопустим отказ за отправяне на 
преюдициално запитване. 

Ответникът по касационната жалба Т.у. [населено 
място], Филиал П. не взема становище. 
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Върховният касационен съд, състав на Четвърто 
гражданско отделение намира, че касационните оплаквания 
против въззивното решение са основателни. 

Основателно е оплакването за необоснованост на 
извода, че с § 11 ПЗР ЗВО се постига целта за осигуряване 
оптимално разпределение на професорските длъжности 
между поколенията чрез подходящите и необходими 
средства; че разпоредбата е приложена изцяло в синхрон с 
изискванията на чл. 6, § 1 Директива 2000/78/ЕС на Съвета 
от 27.11.2000 г. за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите. Този 
извод е формиран единствено въз основа на направени от 
процесуалния представител на ответника изявления 
(ценени като признания за неизгодни обстоятелства), че 
след прекратяване на трудовия договор с ищеца през 
месец януари 2009 г. в катедра „машиностроителна техника 
и технология” при Т.у. [населено място], филиал П. не е 
назначен друг професор по технология на 
машиностроенето; че хабилитирания преподавателски 
състав на катедрата е от петима доценти и нехабилитирани 
преподаватели; че еднократно е бил обявен конкурс за 
професор, който е бил прекратен, както и че няма сключени 
трудови договори с лица, придобили право на пенсия 
поради осигурителен стаж и възраст. Така установените 
обстоятелства относно трудовата заетост в една от 
катедрите на висше учебно заведение не обуславят извод 
за общата заетост на хабилитираните преподаватели, нито 
за оптимално разпределение на професорските длъжности 
между поколенията. Тези обстоятелства дават основание 
да се приеме, че спрямо ищеца не е осъществена пряка 
дискриминация по смисъла на чл. 4, ал.2 ЗЗДискр., какъвто 
извод е формирал и въззивният съд, но въведеният от 
ищеца довод е за неблагоприятно третиране по смисъла на 
чл. 4, ал. 3 ЗЗДискр., който довод не е обсъден от 
въззивния съд. 

Напълно необоснован е и формираният в решението 
извод, че първоинстанционния съд е спазил чл. 633 ГПК, 
съобразявайки решение на Съда на Европейския съюз от 
18.11.2010 г. по съединени дела С-250/2009 г. и С-268/2009 
г., извършвайки преценка за съответствието на § 11 ПЗР 
ЗВО с изискванията на чл. 6, § 1 Директива 2000/78/ЕС на 
Съвета от 27.11.2000 г. – първоинстанционният съд е 
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заличил всички допуснати във връзка с решението на Съда 
на Европейския съюз доказателства поради възникнали 
трудности при събирането им, в т.ч. исканата информация 
от Българска академия на науките и от Синдиката за висше 
образование към К. и е отказал да допусне експертиза, 
която да извърши проверка относно броя и възрастта и 
трудовата заетост на лицата, придобили научно звание 
професор и каква е средната възраст за придобиване на 
научното звание. Въпреки въведените във въззивната 
жалба оплаквания срещу тези процесуални действия на 
съда, доказателствата не са допуснати и решението е 
постановено без да се изследват относимите към спорното 
право факти. 

Основателно е и касационното оплакване за 
прилагане на правилата за преклузиите на доказателствени 
искания по отношение на искане за отправяне на 
преюдициално запитване. С определение от 23.12.2012 г. 
въззивният съд е приел, че искането за преюдициално 
запитване съставлява доказателствено искане, 
преклудирано с оглед чл. 266, ал.1 ГПК. Предвид 
изложените мотиви по приложението на чл. 628 ГПК, 
изводът на въззивния съд, че искането за отправяне на 
преюдициално запитване е въведено несвоевременно е 
неправилен. Независимо от това, отказът на съда да 
отправи преюдициално запитване се явява правилен по 
същество, тъй като по повдигнатите от страната въпроси е 
отговорено с решение на Съда на Европейския съюз от 
18.11.2010 г. по съединени дела С-250/2009 г. и С-268/2009 
г. 

Предвид изложеното, обжалваното въззивно 
решение, постановено при допуснати съществени 
съдопроизводствени нарушения и необоснованост, следва 
да бъде отменено и делото върнато на въззивния съд за 
ново разглеждане и постановяване на решение след 
събиране на заличените и недопуснати доказателства от 
първоинстанционния съд относно заетостта и трудовия 
пазар на хаблитираните преподаватели във висшите 
учебни заведения. 

Воден от изложеното и на основание чл. 293, ал.3 
ГПК, Върховният касационен съд, състав на Четвърто 
гражданско отделение 
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Р Е Ш И : 
 
ОТМЕНЯВА решение № 213 от 08.02.2012 година по 

гр.д. № 3102/2011 година Пловдивски окръжен съд. 
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на 

въззивния съд. 
Решението не подлежи на обжалване. 
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РЕШЕНИЕ от 30.11.2009 г., Кадзоев, C-357/09 PPU, 
Сб. 2009, с. I-11189 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (голям състав) 
30 ноември 2009 година(*) 
„Визи, убежище, имиграция и други политики, 

свързани със свободното движение на хора — Директива 
2008/115/ЕО — Връщане на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни — Член 15, параграфи 4, 5 и 6 — 
Срок на задържане — Вземане предвид на периода, през 
който е спряно изпълнението на решение за извеждане — 
Понятие за разумна възможност за извеждане“ 

По дело C-357/09 PPU 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание членове 68 ЕО и 234 ЕО от Административен 
съд София-град (България) с определение от 10 август 
2009 г., постъпило в Съда на 7 септември 2009 г., в рамките 
на производство по дело 

Саид Шамилович Кадзоев (Хучбаров), 
СЪДЪТ (голям състав), 
състоящ се от: г-н V. Skouris, председател, г-н A. 

Tizzano, г-н J. N. Cunha Rodrigues, г-н K. Lenaerts, г-н J.-C. 
Bonichot, г-жа C. Toader, председатели на състави, г-н C. W. 
A. Timmermans, г-н P. Kūris, г-н E. Juhász, г-н G. Arestis, г-н 
L. Bay Larsen (докладчик), г-н T. von Danwitz и г-н Ал. 
Арабаджиев, съдии, 

генерален адвокат: г-н J. Mazák, 
секретар: г-н Н. Нанчев, администратор, 
предвид искането на запитващата юрисдикция от 10 

август 2009 г., постъпило в Съда на 7 септември 2009 г. и 
допълнено на 10 септември 2009 г., преюдициалното 
запитване да се разгледа по реда на спешното 
производство в съответствие с член 104б от Процедурния 
правилник,  

предвид решението от 22 септември 2009 г. на втори 
състав да уважи посоченото искане, 

предвид изложеното в писмената фаза на 
производството и в съдебното заседание от 27 октомври 
2009 г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за г-н Кадзоев, от адв. Д. Даскалова и адв. В. 

Иларева, адвокати, 
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– за българското правителство, от г-н Цв. Иванов и 
г-жа Ел. Петранова, в качеството на представители, 

– за литовското правителство, от г-жа R. Mackevičienė, 
в качеството на представител, 

– за Комисията на Европейските общности, от г-жа С. 
Петрова и г-жа M. Condou-Durande, в качеството на 
представители, 

след изслушване на генералния адвокат 
постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 15, параграфи 4—6 от Директива 
2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 2008 година относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите членки за връщане на 
незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 
348, стр. 98). 

2 Запитването е отправено в рамките на образувано 
по инициатива на директора на дирекция „Миграция“ при 
Министерството на вътрешните работи административно 
производство, в което Административен съд София-град 
трябва да се произнесе служебно по продължаването на 
задържането на г-н Кадзоев (Хучбаров) в Специален дом за 
временно настаняване на чужденци към посочената 
дирекция, намиращ се в село Бусманци, Столична община 
(наричан по-нататък „домът за временно настаняване“). 

Правна уредба 
Общностна правна уредба 
3 Директива 2008/115 е приета по-конкретно на 

основание член 63, първа алинея, точка 3), буква б) ЕО. 
Съгласно съображение 9 от Директивата: 

„В съответствие с Директива 2005/85/ЕО на Съвета от 
1 декември 2005 г. относно минимални норми относно 
процедурата за предоставяне или отнемане на статут на 
бежанец в държавите членки (ОВ L 326, стр. 13; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 
242), гражданин на трета страна, който е подал молба за 
убежище в държава членка, не следва да бъде считан за 
[незаконно пребиваващо лице] на територията на 
държавата членка, до влизането в сила на отрицателно 
решение относно молбата или на решение, прекратяващо 
правото му на [пребиваване] като кандидат за убежище.“ 
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4 Текстът на член 15 от Директива 2008/115, 
съдържащ се в главата относно задържането с цел 
извеждане, е следният: 

„1. Освен ако в конкретния случай не могат да се 
приложат ефективно други достатъчни, но по-леки 
принудителни мерки, държавите членки могат да задържат 
гражданин на трета страна, по отношение на когото са 
образувани процедури за връщане, само за да се подготви 
връщането и/или да се извърши процесът на извеждане, и 
по-специално когато: 

а) е налице опасност от укриване; или 
б) засегнатият гражданин на трета страна избягва или 

възпрепятства подготовката на връщането или процеса по 
извеждането. 

Всяко едно задържане е за възможно най-кратък срок 
и продължава единствено по време на процедурите по 
извеждане и при надлежно изпълнение на тези процедури. 

2. Задържането се постановява от административните 
или съдебните власти. 

Задържането се постановява в писмен вид и включва 
фактическите и правните основания. 

Когато е постановено задържане от административни 
органи, държавите членки: 

а) или осигуряват бърз съдебен контрол на 
законността на задържането, който се осъществява във 
възможно най-кратък срок след началото на задържането; 

б) или предоставят на съответния гражданин на трета 
страна правото да започне производство, при което […] 
законността на задържането подлежи на бърз съдебен 
контрол, при който съдът се произнася във възможно най-
кратък срок след започването на съответното 
производство. В такъв случай държавите членки 
уведомяват незабавно засегнатия гражданин на трета 
страна относно възможността [за започване на] подобно 
производство. 

Засегнатият гражданин на трета страна се 
освобождава незабавно, в случай че задържането се окаже 
незаконно. 

3. Във всеки един случай задържането се 
преразглежда през разумни интервали или по молба на 
засегнатия гражданин на трета страна, или служебно. В 
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случай на продължителни срокове за задържане актовете 
по преразглеждане подлежат на съдебен контрол. 

4. Когато стане ясно, че вече не съществува разумна 
възможност за извеждане по правни или други 
съображения или че вече не съществуват посочените в 
параграф 1 условия, задържането престава да бъде 
оправдано и засегнатото лице се освобождава незабавно. 

5. Задържането продължава, докато съществуват 
посочените в параграф 1 условия и то е необходимо, за да 
се гарантира успешно извеждане. Всяка държава членка 
определя максимална продължителност за задържане, 
която не може да надвишава шест месеца. 

6. Държавите членки не могат да удължават 
посочения в параграф 5 срок освен за ограничен срок, 
който не надвишава допълнителни дванадесет месеца в 
съответствие с националното законодателство, в случаите 
когато, независимо от положените от тях разумни усилия, е 
вероятно операцията по извеждането да продължи по-
дълго поради: 

а) липса на съдействие от съответния гражданин на 
трета страна или; 

б) забавяне при получаването на необходимата 
документация от трети страни.“ 

5 Съгласно член 20 от Директива 2008/115 държавите 
членки са длъжни да въведат в сила до 24 декември 2010 г. 
необходимите законови, подзаконови и административни 
разпоредби, за да се съобразят с тази директива, с 
изключение на член 13, параграф 4 от нея. 

6 В съответствие с член 22 от Директивата тя е 
влязла в сила на 13 януари 2009 г. 

Национална правна уредба 
7 Директива 2008/115 е въведена в българското право 

със Закона за чужденците в Република България (обн., ДВ, 
бр.153 от 1998 г.), изменен на 15 май 2009 г. (изм., ДВ, бр. 
36 от 2009 г., наричан по-нататък „Законът за чужденците). 

8 Според запитващата юрисдикция обаче член 15, 
параграф 4 от тази директива все още не е транспониран в 
българското законодателство. 

9 По силата на член 44, алинея 6 от Закона за 
чужденците, в случай че не може да бъде изпълнена 
принудителна административна мярка, наложена на 
чужденец, когато самоличността му не е установена или е 
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налице явна опасност от укриване, органът, наложил 
мярката, може да издаде заповед за принудително 
настаняване на чужденеца в специален дом за временно 
настаняване на чужденци с цел организиране на 
принудителното отвеждане до границата на Република 
България или експулсирането. 

10 Преди транспонирането на Директива 2008/115 
настаняването в такъв дом не е било ограничено с никакъв 
срок. 

11 Понастоящем съгласно член 44, алинея 8 от 
Закона за чужденците „[н]астаняването продължава до 
отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от 6 
месеца. По изключение, когато лицето отказва да 
съдейства на компетентните органи, има забавяне при 
получаване на необходимите документи за принудителното 
отвеждане или експулсиране или лицето представлява 
заплаха за националната сигурност или обществения ред, 
срокът на настаняването може да бъде продължен 
допълнително до 12 месеца.“ 

12 Член 46а, алинеи 3—5 от Закона за чужденците 
предвижда: 

„3) На всеки 6 месеца началникът на специалния дом 
за временно настаняване на чужденци представя списък на 
чужденците, които са пребивавали повече от 6 месеца в 
него поради наличие на пречки за извеждането им от 
страната. Списъкът се изпраща до административния съд 
по местонахождението на специалния дом. 

4) След изтичане на всеки 6 месеца от настаняването 
в специалния дом за временно настаняване на чужденци 
съдът служебно се произнася в закрито заседание с 
определение за продължаване, замяна или прекратяване 
на настаняването. Определението на съда не подлежи на 
обжалване. 

5) Когато съдът отмени обжалваната заповед за 
принудително настаняване или определи освобождаване 
на чужденеца, той се освобождава незабавно от 
специалния дом.“ 

Спорът в главното производство и 
преюдициалните въпроси 

13 На 21 октомври 2006 г. българските сили на реда 
задържат лице в близост до границата с Турция. То няма 
документи за самоличност и се представя под името Саид 
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Шамилович Хучбаров, роден на 11 февруари 1979 г. в 
Грозни (Чечения). Лицето заявява, че не желае да бъде 
уведомено консулството на Русия за задържането му. 

14 Със заповед от 22 октомври 2006 г., издадена от 
компетентните служби на полицията, на това лице е 
наложена принудителна административна мярка за 
отвеждане до границата. 

15 На 3 ноември 2006 г. засегнатото лице е 
задържано в дома за временно настаняване в очакване да 
стане възможно изпълнението на тази заповед, тоест до 
получаването на документи, позволяващи му да пътува в 
чужбина, и осигуряването на достатъчно финансови 
средства за покриване на транспортните разходи до 
Чечения. След осъществен съдебен контрол на 17 април 
2008 г. заповедта подлежи на изпълнение. 

16 На 14 декември 2006 г. засегнатото лице заявява 
пред органите на дома за временно настаняване, че 
истинското му име не е Хучбаров, а Кадзоев. 

17 В хода на две административни производства пред 
Административен съд София-град е представено 
свидетелство за раждане, от което следва, че г-н Кадзоев е 
роден на 11 февруари 1979 г. в Москва (бивш Съветски 
съюз) от баща чеченец, Шамил Кадзоев, и майка грузинка, 
Лоли Елихвари. Представено е впрочем и временно 
удостоверение за самоличност на гражданин на Чеченската 
република Ичкерия, валидно до 3 февруари 2001 г., което е 
издадено на името на Саид Шамилович Кадзоев, роден на 
11 февруари 1979 г. в Грозни. Засегнатото лице обаче 
продължава да се представя пред властите под имената 
Кадзоев или Хучбаров. 

18 В периода между януари 2007 г. и април 2008 г. е 
разменена кореспонденция между българските и руските 
власти. Обратно на убеждението на българските власти, 
руските власти посочват, че временното свидетелство за 
самоличност на името на г-н Саид Шамилович Кадзоев е 
издадено от лица и орган, неизвестни на Руската 
федерация и поради това то не може да се счита за 
документ, доказващ руското гражданство на лицето. 

19 На 31 май 2007 г. по време на престоя му в дома за 
временно настаняване г-н Кадзоев подава молба за 
предоставяне на статут на бежанец. Жалбата му срещу 
отказа на българските административни органи да уважат 
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тази молба е отхвърлена с решение на Административен 
съд София-град от 9 октомври 2007 г. На 21 март 2008 г. 
засегнатото лице подава втора молба за убежище, която 
обаче оттегля на 2 април същата година. На 24 март 2009 г. 
г-н Кадзоев подава трета подобна молба. С решение от 10 
юли 2009 г. Административен съд София-град отхвърля 
молбата на г-н Кадзоев и му отказва убежище. Решението 
не подлежи на обжалване. 

20 На 20 юли 2008 г. адвокатът на г-н Кадзоев подава 
молба за замяна на мярката за настаняване в дома за 
временно настаняване на чужденци с по-лека мярка, а 
именно с подписка в съответното полицейско управление 
по местопребиваване. Като приемат, че г-н Кадзоев в 
действителност няма адрес в България, компетентните 
органи отхвърлят тази молба с мотива, че не са изпълнени 
изискваните условия. 

21 На 22 октомври 2008 г. е подадена подобна молба, 
която също е отхвърлена. 

22 В решението си от 12 март 2009 г. Върховният 
административен съд приема също като Комисията за 
защита от дискриминация, произнесла се в рамките на 
административно производство, образувано по жалба на г-н 
Кадзоев и довело до производството пред Върховния 
административен съд, че тъй като не е възможно да се 
установи по несъмнен начин самоличността и 
гражданството на г-н Кадзоев, той следва да се счита за 
лице без гражданство. 

23 От определението за преюдициално запитване 
следва, че според Центъра за подпомагане на хора, 
преживели изтезания, Върховният комисариат за 
бежанците при Организацията на обединените нации и 
Amnesty International, г-н Кадзоев вероятно е бил жертва на 
изтезания, както и на унизително и нечовешко отношение в 
неговата страна по произход. 

24 Въпреки усилията, положени от българските 
власти, от някои неправителствени организации и от самия 
г-н Кадзоев за намирането на трета сигурна страна, която 
да може да го приеме, не е постигнато никакво 
споразумение и до настоящия момент той не е получил 
документи за пътуване. Така Република Австрия и Грузия, 
към които българските власти са отправили искане, са 
отказали да приемат г-н Кадзоев. От своя страна Република 
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Турция, към която българските власти също са се 
обърнали, не е дала отговор. 

25 Административен съд София-град уточнява, че г-н 
Кадзоев продължава да е задържан в дома за временно 
настаняване. 

26 Делото в главното производство е образувано по 
представен от директора на дирекция „Миграция“ при 
Министерството на вътрешните работи административен 
акт с искане към тази юрисдикция да се произнесе 
служебно на основание член 46а, алинея 3 от Закона за 
чужденците по продължаването на задържането на г-н 
Кадзоев. 

27 Посочената юрисдикция отбелязва, че преди 
изменението на Закона за чужденците в Република 
България с цел транспонирането на Директива 2008/115 
продължителността на настаняването в дом за временно 
настаняване не е била ограничена с никакъв срок. Тази 
юрисдикция посочва, че не съществуват преходни 
разпоредби, уреждащи случаите, в които са приети 
решения преди гореспоменатото изменение на закона. 
Поради това е наложително да се тълкува въпросът за 
приложимостта на произтичащите от тази директива нови 
правила към сроковете и основанията за продължаване на 
тези срокове най-вече поради обстоятелството, че в случая 
в главното производство максималната продължителност 
на задържане, предвидена във въпросната директива, е 
надхвърлена преди приемането ѝ. 

28 Освен това не съществува изрична разпоредба, 
която да уточнява дали в случай като този в главното 
производство посочените в член 15, параграфи 5 и 6 от 
Директива 2008/115 срокове трябва да се разглеждат като 
включващи периода на задържане на чужденеца, през 
който е съществувала законова забрана за изпълнение на 
административна мярка „принудително отвеждане до 
границата“ поради образуваното по молба на г-н Кадзоев 
производство за предоставяне на хуманитарен статут и 
статут на бежанец. 

29 Накрая посочената юрисдикция отбелязва, че ако 
се приеме, че не съществува никаква „разумна възможност 
за извеждане“ по смисъла на член 15, параграф 4 от 
Директива 2008/115, възниквал въпросът дали следва да се 



186 

постанови незабавно освобождаване на чужденеца в 
съответствие с тази разпоредба. 

30 При тези условия Административен съд София-
град решава да спре производството и да отправи до Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Следва ли член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 
2008/115 […] да се тълкуват в смисъл, че: 

а) когато по националното право на държавата членка 
не са предвидени изисквания за максимален срок за 
задържане и основания за удължаването му до въвеждане 
на изискванията на тази директива, а при въвеждането ѝ не 
е предвидено обратно действие на новите разпоредби, то 
посочените разпоредби от същата директива се прилагат и 
включват период от време само след въвеждане на 
изискванията ѝ в националното право от държавата 
членка? 

б) в предвидените срокове за задържане с цел 
извеждане в специализирано място по същата директива 
не се включва период от време, през който е съществувала 
забрана за изпълнение на решение за извеждане от 
[територията на] държавата членка по силата на изрична 
правна норма поради провеждане на производство за 
предоставяне на убежище по подадена молба от 
гражданина на трета страна, макар и през време на това 
производство да е продължил да пребивава в същия 
специализиран дом за задържане, когато националното 
законодателство на държавата членка допуска това? 

2) Следва ли член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115 […] да се тълкуват в смисъл, че в предвидените 
срокове за задържане с цел извеждане в специализирано 
място по същата директива не се включва период от време, 
през който е съществувала забрана за изпълнение на 
решение за извеждане от [територията на] държавата 
членка по силата на изрична правна норма, поради наличие 
на производство по съдебно обжалване на това решение, 
макар и през време на това производство да е продължил 
да пребивава в същия специализиран дом за задържане, 
когато гражданинът не е притежавал валидни документи за 
самоличност и поради това съществува съмнение за 
личността му, не притежава средства за издръжка и има 
агресивно поведение? 
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3) Следва ли член 15, параграф 4 от Директива 
2008/115 […] да се тълкува в смисъл, че не е налице 
разумна възможност за извеждане, когато: 

а) към момента на преразглеждане на задържането от 
съда държавата по националната принадлежност на 
гражданина е отказала да му издаде документ за пътуване 
с цел завръщане и не е постигната към този момент 
договореност с трета страна за приемането му, макар да 
продължават да се полагат усилия от страна на 
административните органи в държавата членка? 

б) към момента на преразглеждане на задържането от 
съда съществува споразумение за обратно приемане 
между Европейската общност и държавата по 
националната принадлежност на гражданина на трета 
страна, но държавата членка не се е позовала на 
разпоредбите му поради наличие на ново доказателство — 
свидетелство за раждане на този гражданин, при условие 
че същият не желае завръщането си? 

в) предвидените възможности за удължаване на 
сроковете за задържане по член 15, параграф 6 от […] 
[Д]иректива [2008/115] са изчерпани, както и когато не е 
постигната договореност с трета страна за приемане [на 
засегнатото лице] към момента на преразглеждане на 
задържането му от съда във връзка с член 15, параграф 6, 
буква б) от [посочената директива]? 

4) Следва ли член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 
2008/115 […] да се тълкува в смисъл, че ако при 
преразглеждане на задържането с цел извеждане на 
гражданин на трета страна се установи, че не е налице 
разумна възможност за извеждането му и са изчерпани 
възможностите за удължаване срока на задържането му, 
то: 

а) не следва да се постанови незабавното му 
освобождаване и когато са налице кумулативно следните 
условия: гражданинът не притежава валидни документи за 
самоличност без оглед на срока им и поради това 
съществува съмнение за личността му, има агресивно 
поведение, не притежава никакви средства за издръжка и 
не съществува трето лице, което да е поело задължение да 
му осигури издръжка? 

б) при вземане на решение за освобождаване 
подлежат на преценка обстоятелствата дали гражданинът 
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на трета страна притежава необходимите средства за 
престой на територията на държавата членка и адрес, на 
който да пребивава, според изискванията на националното 
право на държавата членка?“ 

По спешното производство 
31 Административен съд София-град прави искане 

настоящото преюдициално запитване да се разгледа по 
реда на спешното производство, предвидено в член 104б от 
Процедурния правилник. 

32 Запитващата юрисдикция мотивира това искане, 
като посочва, че по делото възниква въпросът дали следва 
да се продължи задържането на г-н Кадзоев в дома за 
временно настаняване или същият следва да се освободи. 
Предвид положението на това лице посочената 
юрисдикция отбелязва, че не би било уместно 
производството да бъде спряно за продължително време. 

33 След изслушване на генералния адвокат втори 
състав на Съда реши да уважи искането на запитващата 
юрисдикция за разглеждане на преюдициалното запитване 
по реда на спешното производство и да предостави делото 
на Съда с оглед на разпределянето му на голям състав. 

По преюдициалните въпроси 
По първия въпрос, буква а) 
34 С първия си въпрос, буква а) запитващата 

юрисдикция иска по същество да се установи дали член 15, 
параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 трябва да се 
тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална 
продължителност на задържане трябва да включва и 
периода на задържането, изтекъл, преди да стане 
приложим режимът по тази директива. 

35 Следва да се отбележи, че член 15, параграфи 5 и 
6 от Директива 2008/115 определя максималната 
продължителност на задържането с цел извеждане. 

36 Ако периодът на задържане с цел извеждане, 
изтекъл, преди да стане приложим режимът по Директива 
2008/115, не се вземе предвид при изчисляването на 
максималната продължителност на задържането, лица в 
положението на г-н Кадзоев биха могли да бъдат 
задържани за срокове, надхвърлящи максималните, 
предвидени в член 15, параграфи 5 и 6 от тази директива. 

37 Подобно положение не би било в съответствие с 
преследваната от посочените разпоредби от Директива 
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2008/115 цел да се гарантира, че във всички случаи 
задържането с цел отвеждане няма да надвиши 
осемнадесет месеца. 

38 Впрочем член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115 се прилага незабавно по отношение на бъдещите 
последици от фактическа ситуация, възникнала при 
действието на предходната правна уредба. 

39 Поради това на първия въпрос, буква а) следва да 
се отговори, че член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в 
него максимална продължителност на задържане трябва да 
включва периода на задържане, изтекъл в рамките на 
производство по извеждане, образувано, преди да стане 
приложим режимът по тази директива. 

По първия въпрос, буква б) 
40 С първия си въпрос, буква б) запитващата 

юрисдикция иска да се установи дали в изчисляването на 
предвидения в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115 срок на задържане с цел извеждане трябва да се 
включи периодът от време, през който е спряно 
изпълнението на решението за извеждане поради 
разглеждането на молба за предоставяне на убежище, 
подадена от гражданин на трета страна, когато по време на 
производството по тази молба последният е продължил да 
пребивава в дома за временно настаняване. 

41 Следва да се припомни, че съображение 9 от 
Директива 2008/115 гласи, че „[в] съответствие с Директива 
2005/85 […], гражданин на трета страна, който е подал 
молба за убежище в държава членка, не следва да бъде 
считан за [незаконно пребиваващо лице] на територията на 
държавата членка, до влизането в сила на отрицателно 
решение относно молбата или на решение, прекратяващо 
правото му на [пребиваване] като кандидат за убежище“. 

42 По силата на член 7, параграфи 1 и 3 от Директива 
2003/9/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 година за 
определяне на минимални стандарти относно приемането 
на лица, търсещи убежище (ОВ L 31, стр. 18; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 48) 
лицата, търсещи убежище, могат да се движат свободно на 
територията на държавата членка, където са приети, или в 
рамките на зона, която им е определена от тази държава 
членка, но ако е необходимо, държавите членки могат да 
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задължат лицето, търсещо убежище, да пребивава на 
определено в съответствие с тяхното национално право 
място поради например правни съображения или по 
съображения за обществен ред. 

43 Член 21 от Директива 2003/9 гласи, че държавите 
членки гарантират, че отказът да бъдат предоставени 
преимуществата, предвидени от тази директива, или 
решенията, взети по силата на член 7, които засягат 
индивидуално лицата, търсещи убежище, могат да бъдат 
обжалвани по реда на производствата, предвидени в 
националното право. Предвижда се, поне като последна 
инстанция, възможност за обжалване по съдебен ред. 

44 Съгласно член 18, параграф 1 от Директива 
2005/85 държавите членки не могат да задържат 
определено лице единствено на основание, че е кандидат 
за убежище, а съгласно параграф 2 от същия член, ако 
кандидат за убежище е задържан, държавите членки 
гарантират възможността за бърз съдебен контрол. 

45 Така задържането с цел извеждане, уредено в 
Директива 2008/115, и задържането, постановено спрямо 
лице, търсещо убежище, в частност по силата на Директива 
2003/9, Директива 2005/85 и приложимите национални 
разпоредби, се обуславят от различни правни режими. 

46 Националната юрисдикция следва да провери дали 
пребиваването на г-н Кадзоев в дома за временно 
настаняване за периода, през който той е имал качеството 
на лице, търсещо убежище, отговаря на условията, 
предвидени в общностните и националните разпоредби 
относно предоставянето на убежище. 

47 Ако се окаже, че в рамките на производствата, 
образувани по молбите на г-н Кадзоев за предоставяне на 
убежище, посочени в точка 19 от настоящото решение, не е 
прието никакво решение относно настаняването му в дома 
за временно настаняване и че задържането му 
следователно е продължавало да се основава на 
предишния национален режим на задържане с цел 
извеждане или на режима по Директива 2008/115, периодът 
на задържане на г-н Кадзоев, съответстващ на времето, 
през което са били в ход посочените производства за 
предоставяне на убежище, трябва да се вземе предвид при 
изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, 
посочен в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. 
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48 Следователно на първия преюдициален въпрос, 
буква б) трябва да се отговори, че периодът, през който 
лице е било настанено в дом за временно настаняване въз 
основа на решение, прието съгласно националните и 
общностни разпоредби относно търсещите убежище лица, 
не трябва да се счита за задържане с цел извеждане по 
смисъла на член 15 от Директива 2008/115. 

По втория въпрос 
49 С този въпрос запитващата юрисдикция иска по 

същество да се установи дали член 15, параграфи 5 и 6 от 
Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че 
периодът от време, през който е спряно изпълнението на 
заповедта за принудително отвеждане до границата поради 
обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се 
взема предвид при изчисляването на периода на 
задържане с цел извеждане, когато по време на това 
производство засегнатото лице е продължило да 
пребивава в дом за временно настаняване. 

50 В това отношение е необходимо да се отбележи, 
че член 13, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/115 
предвижда по-конкретно, че засегнатият гражданин на 
трета страна има право на ефективни средства, за да се 
защити срещу решенията, свързани с връщането му, пред 
компетентен съдебен или административен орган, или пред 
компетентен орган, съставен от членове, които са 
безпристрастни и чиято независимост е гарантирана. 
Посочените органи са компетентни да преразглеждат 
решенията, свързани с връщането му, и могат по-конкретно 
да спират временно изпълнението им, освен ако такова 
спиране не следва от приложимото национално 
законодателство. 

51 Въпреки това нито член 15, параграф 5 и 6 от 
Директива 2008/115, нито някоя друга разпоредба от тази 
директива позволяват да се счита, че определени периоди 
на задържане с цел извеждане не трябва да се включват в 
максималната продължителност на задържане, определена 
в посочения член 15, параграфи 5 и 6, поради спирането на 
изпълнението на решението за извеждане. 

52 В частност следва да се отбележи, че спирането на 
изпълнението на решението за извеждане поради 
обжалването му по съдебен ред, не е сред основанията за 
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продължаване на периода на задържане, предвидени в 
член 15, параграф 6 от Директива 2008/115. 

53 Така периодът на задържане на съответното лице, 
изтекъл по време на съдебното производството за контрол 
на законосъобразността на решението за извеждане, 
трябва да се вземе предвид при изчисляването на 
максималната продължителност на задържане, предвидена 
в член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. 

54 В противен случай продължителността на 
задържане с цел извеждане би варирала, понякога в 
значителна степен, в зависимост от случаите в една и съща 
държава членка или в зависимост от държавата членка 
поради специфичните за националните съдебни 
производства особености и обстоятелства, което би влязло 
в противоречие с целта на член 15, параграфи 5 и 6 от 
Директива 2008/115 да се гарантира еднаква за държавите 
членки максимална продължителност на задържане. 

55 Решението от 29 януари 2009 г. по дело Petrosian 
(C-19/08, Сборник, стр. I-495), на което се позовава 
българското правителство, не опровергава горния извод. 
Всъщност в това дело, касаещо тълкуването на Регламент 
(ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за 
установяване на критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за разглеждането на молба 
за убежище, която е подадена в една от държавите членки 
от гражданин на трета страна (ОВ L 50, стр. 1; Специално 
издание на български език, глава 19, том 6, стр. 56) Съдът 
се е произнесъл, че когато в рамките на процедура за 
прехвърляне на лице, търсещо убежище, 
законодателството на държавата членка предвижда 
суспензивно действие на жалба, предвиденият в член 20, 
параграф 1, буква г) от този регламент срок за изпълнение 
на прехвърлянето тече не считано от съдебното решение 
за спиране на изпълнението на процедурата за 
прехвърляне, а едва от съдебното решение по 
основателността на процедурата, което вече не може да 
попречи на това изпълнение. 

56 Това тълкуване на член 20, параграф 1, буква г) от 
Регламент № 343/2003 не може да бъде пренесено в 
рамките на тълкуването на член 15, параграфи 5 и 6 от 
Директива 2008/115. Всъщност, докато срокът, разглеждан 
в решението по дело Petrosian, посочено по-горе, определя 
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времето, с което разполага отправилата искане държава 
членка, за да изпълни прехвърлянето на лице, търсещо 
убежище, към държавата членка, която е длъжна да го 
приеме обратно, то максималните срокове, предвидени в 
член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115, целят да 
ограничат лишаването от свобода на лицата. В допълнение 
последните срокове ограничават продължителността на 
задържането с цел извеждане, но не и провеждането на 
самото производство по извеждане. 

57 Поради това на втория въпрос следва да се 
отговори, че член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че периодът, през 
който е спряно изпълнението на заповедта за 
принудително отвеждане до границата поради обжалването 
ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се взема предвид 
при изчисляването на периода на задържане с цел 
извеждане, когато по време на производството по 
обжалване засегнатото лице е продължило да пребивава в 
дом за временно настаняване. 

По третия въпрос 
58 С този въпрос запитващата юрисдикция иска да се 

изясни с оглед на фактическите обстоятелства на 
конкретния случай по главното производство смисълът на 
член 15, параграф 4 от Директива 2008/115, и по-конкретно, 
на понятието „разумна възможност за извеждане“. 

По третия въпрос, буква в) 
59 С третия си въпрос, буква в) запитващата 

юрисдикция иска да се установи дали член 15, параграф 4 
от Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че 
не съществува разумна възможност за извеждане, когато 
са изчерпани възможностите за продължаване на 
предвидените в параграф 6 от същия член срокове за 
задържане, в случай че към момента на извършване на 
съдебен контрол на задържането на съответното лице не е 
сключено никакво споразумение с трета страна за обратно 
приемане. 

60 Необходимо е да се отбележи, че след като е 
изтекла максималната продължителност на задържането, 
предвидена в член 15, параграф 6 от Директива 2008/115, 
въпросът дали вече не съществува „разумна възможност за 
извеждане“ по смисъла на параграф 4 от същия член не се 
поставя. Всъщност в подобен случай съответното лице 
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трябва при всяко положение да бъде освободено 
незабавно. 

61 Така член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 
може да намери приложение само доколкото не са изтекли 
максималните срокове на задържане, предвидени в член 
15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115. 

62 С оглед на горното на третия въпрос, буква в) 
следва да се отговори, че член 15, параграф 4 от 
Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не 
намира приложение, когато към момента на извършване на 
съдебен контрол на задържането на съответното лице са 
изчерпани възможностите за продължаване на сроковете 
за задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от 
Директива 2008/115. 

По третия въпрос, букви а) и б) 
63 Относно третия въпрос, букви а) и б) следва да се 

подчертае, че съгласно член 15, параграф 4 от Директива 
2008/115 задържането престава да бъде оправдано и 
засегнатото лице се освобождава незабавно, когато стане 
ясно, че вече не съществува, по правни или други 
съображения, разумна възможност за извеждане. 

64 Както е видно от член 15, параграфи 1 и 5 от 
Директива 2008/115, задържането на лице с цел 
извеждането му може да продължава само докато 
процедурата по извеждане е в ход и се изпълнява 
надлежно и доколкото е необходимо, за да се гарантира 
успешното му извеждане. 

65 За да може да се приеме, че продължава да 
съществува „разумна възможност за извеждане“ по 
смисъла на член 15, параграф 4 от Директива 2008/115, 
трябва също така към момента на преразглеждане от 
националната юрисдикция на законосъобразността на 
задържането да е ясно, че съществува действителна 
възможност за успешно извеждане предвид сроковете, 
определени в член 15, параграфи 5 и 6 от тази директива. 

66 Така не съществува разумна възможност за 
извеждане, когато изглежда малко вероятно засегнатото 
лице да бъде прието от трета страна предвид посочените 
срокове. 

67 Предвид горното на третия въпрос, букви а) и б) 
следва да се отговори, че член 15, параграф 4 от 
Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че само 
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действителната възможност за успешно извеждане 
предвид сроковете, определени в параграфи 5 и 6 от същия 
този член, съответства на разумна възможност за 
извеждане и че последната не е налице, когато изглежда 
малко вероятно засегнатото лице да бъде прието от трета 
страна предвид посочените срокове. 

По четвъртия въпрос 
68 С този въпрос запитващата юрисдикция иска по 

същество да се установи дали член 15, параграфи 4 и 6 от 
Директива 2008/115 допуска, макар и да е изтекъл 
предвиденият в тази директива максимален период на 
задържане, засегнатото лице да не бъде освободено 
незабавно на основание, че не притежава валидни 
документи за самоличност, има агресивно поведение и не 
разполага със собствени средства за издръжка, нито с 
жилище или със средства, предоставени за тази цел от 
държавата членка. 

69 В това отношение следва да се подчертае, че както 
следва по-конкретно от точки 35, 52 и 59 от настоящото 
решение, член 15, параграф 6 от Директива 2008/115 не 
разрешава в никакъв случай да се надвишават 
определените в тази разпоредба максимални срокове. 

70 Възможността за задържане на лице по 
съображения, свързани с обществения ред и сигурност, не 
може да се основава на Директива 2008/115. При това 
положение никое от посочените от запитващата 
юрисдикция обстоятелства не може да представлява само 
по себе си основание за задържане съгласно разпоредбите 
на тази директива. 

71 С оглед на гореизложеното на четвъртия въпрос 
следва да се отговори, че член 15, параграфи 4 и 6 от 
Директива 2008/115 трябва да се тълкува в смисъл, че не 
допуска при изтичане на предвидения в Директивата 
максимален период на задържане, засегнатото лице да не 
бъде незабавно освободено на основание, че не притежава 
валидни документи за самоличност, има агресивно 
поведение и не разполага със собствени средства за 
издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени 
за тази цел от държавата членка. 

По съдебните разноски 
72 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
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отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (голям състав) 
реши: 

1) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 
2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
16 декември 2008 година относно общите стандарти и 
процедури, приложими в държавите членки за връщане 
на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, 
трябва да се тълкува в смисъл, че предвидената в него 
максимална продължителност на задържане трябва да 
включва периода на задържане, изтекъл в рамките на 
производство по извеждане, образувано, преди да 
стане приложим режимът по тази директива. 

2) Периодът, през който лице е било настанено в 
дом за временно настаняване въз основа на решение, 
прието съгласно националните и общностни 
разпоредби относно търсещите убежище лица, не 
трябва да се счита за задържане с цел извеждане по 
смисъла на член 15 от Директива 2008/115. 

3) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл, че периодът, през 
който е спряно изпълнението на заповедта за 
принудително отвеждане до границата поради 
обжалването ѝ по съдебен ред от засегнатото лице, се 
взема предвид при изчисляването на периода на 
задържане с цел извеждане, когато по време на 
производството по обжалване засегнатото лице е 
продължило да пребивава в дом за временно 
настаняване. 

4) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл, че не намира 
приложение, когато към момента на извършване на 
съдебен контрол на задържането на съответното лице 
са изчерпани възможностите за продължаване на 
сроковете за задържане, предвидени в член 15, 
параграф 6 от Директива 2008/115. 

5) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл, че само 
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действителната възможност за успешно извеждане 
предвид сроковете, определени в параграфи 5 и 6 от 
същия този член, съответства на разумна възможност 
за извеждане и че последната не е налице, когато 
изглежда малко вероятно засегнатото лице да бъде 
прието от трета страна предвид посочените срокове. 

6) Член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска при 
изтичане на предвидения в Директивата максимален 
период на задържане засегнатото лице да не бъде 
незабавно освободено на основание, че не притежава 
валидни документи за самоличност, има агресивно 
поведение и не разполага със собствени средства за 
издръжка, нито с жилище или със средства, 
предоставени за тази цел от държавата членка. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Административен съд София –
град, - Първо отделение, 12 състав 

в закрито заседание на трети декември две хиляди и 
девета година в състав: 

Административен съдия: НАТАЛИЯ АНГЕЛОВА 
като разгледа докладваното от съдията адм.д. 3629 

по описа на съда за 2009 г., 
и за да се произнесе взе предвид следното: 
Производството е по реда на чл. 46а, ал. 3 от Закона 

за чужденците в Република България (ЗЧРБ).  
Делото е образувано по представена в съда 

административна преписка от директора на Дирекция 
„Миграция” при Министерство на вътрешните работи с 
искане съдът служебно да се произнесе на основание чл. 
46а, ал. 3 от ЗЧРБ, по продължителността на задържането 
на Саид Шамилович Хучбаров в Специален дом за 
временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в с. Бусманци, 
Столична община, към същата Дирекция „Миграция”. С 
определение от 10.08.2009г. по делото съдът е отправил 
преюдициално запитване до Съда на Европейските 
общности /СЕО/, по което е образувано дело C-357/09 PPU 
и постановено решение на съда (голям състав) от 
30.11.2009г. С решението е постановено следното: 

1) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 
2008 година относно общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите членки за връщане на незаконно 
пребиваващи граждани на трети страни, трябва да се 
тълкува в смисъл, че предвидената в него максимална 
продължителност на задържане трябва да включва 
периода на задържане, изтекъл в рамките на производство 
по извеждане, образувано, преди да стане приложим 
режимът по тази директива. 

2) Периодът, през който лице е било настанено в дом 
за временно настаняване въз основа на решение, прието 
съгласно националните и общностни разпоредби относно 
търсещите убежище лица, не трябва да се счита за 
задържане с цел извеждане по смисъла на член 15 от 
Директива 2008/115. 

3) Член 15, параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл,че периодът, през който е 
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спряно изпълнението на заповедта за принудително 
отвеждане до границата поради обжалването ѝ по съдебен 
ред от засегнатото лице, се взема предвид при 
изчисляването на периода на задържане с цел извеждане, 
когато по време на производството по обжалване 
засегнатото лице е продължило да пребивава в дом за 
временно настаняване. 

4) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва 
да се тълкува в смисъл, че не намира приложение, когато 
към момента на извършване на съдебен контрол на 
задържането на съответното лице са изчерпани 
възможностите за продължаване на сроковете за 
задържане, предвидени в член 15, параграф 6 от Директива 
2008/115. 

5) Член 15, параграф 4 от Директива 2008/115 трябва 
да се тълкува в смисъл, че само действителната 
възможност за успешно извеждане предвид сроковете, 
определени в параграфи 5 и 6 от същия този член, 
съответства на разумна възможност за извеждане и че 
последната не е налице, когато изглежда малко вероятно 
засегнатото лице да бъде прието от трета страна предвид 
посочените срокове. 

6) Член 15, параграфи 4 и 6 от Директива 2008/115 
трябва да се тълкува в смисъл, че тази разпоредба не 
допуска при изтичане на предвидения в Директивата 
максимален период на задържане засегнатото лице да не 
бъде незабавно освободено на основание, че не притежава 
валидни документи за самоличност, има агресивно 
поведение и не разполага със собствени средства за 
издръжка, нито с жилище или със средства, предоставени 
за тази цел от държавата членка. 

Съдът е изложил подробни съображения за 
установената по делото фактическа обстановка в 
определението си от 10.08.2009г., от които относими за 
преценката по чл.46,ал.4 от ЗЧРБ по настоящето дело и 
във връзка с постановеното от СЕО с решението по С-
357/2009г., в обобщение са следните: 

- Саид Кадзоев е задържан на 21.10.2006г. от органи 
по охрана на държавната граница и от 03.11.2006г. е 
настанен принудително в СДВНЧ – Бусманци при Дирекция 
Миграция, т.е. до настоящия момент - 3 години и 1 месец; 
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-Заповед №3467/22.10.2006г. на директор на РГС-
Елхово за наложена принудителна административна мярка 
на Саид Хучбаров/Кадзоев „принудително отвеждане до 
границата”, обжалвана по съдебен ред, е влязла в законна 
сила на 17.04.2008г. – съобразно т. 3 от решението на СЕО, 
този период от време се счита за задържане с цел 
извеждане; 

- По искане на Саид Кадзоев през време на престоя 
му в СДВНЧ са провеждани производства по Закона за 
убежището и бежанците по негови молби от 31.05.2007г. до 
09.10.2007г. и от 24.03.2009г. до 10.07.2009г., по които са 
постановени административни актове, влезли в законна 
сила на последните дати. В резултат на тези производства 
не му е предоставено убежище или хуманитарен статут в 
Република България. Този период от време – 7 месеца, 
съгласно т.2 от решението на СЕО, не следва да се счита 
за период на задържане с цел извеждане, като предвид 
проведения съдебен контрол и постановеното от съда 
отхвърляне на жалбата срещу актовете на 
административните органи, то следва и извод за 
провеждането на тези производства в съответствие с 
нормите на общностното и националното право; 

Предвид горното и постановеното с решението на 
СЕО за обратно действие на разпоредбите на член 15, 
параграфи 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО за установените 
максимални срокове за задържане и продължаването им – 
общо 18 месеца, то следва и извод, че същите за Саид 
Кадзоев са изтекли от преди приемането на директивата, в 

това число и след приспадане на периода от време за 
провеждано производство за предоставяне на убежище. 
При тази констатация и постановеното по т. т. 4,5 и 6 от 

решението на СЕО, съдът не следва да преценява 
наличието на разумна възможност за извеждането му, 
валидни документи за самоличност и средства за издръжка 
и подслон на Саид Кадзоев, а следва да постанови 
незабавното му освобождаване от СДВНЧ – Бусманци. 

По делото е постъпила и молба с дата 30.11.2009г. от 
адв. Валиерия Иларева от САК, за присъждане на разноски 
в качеството й на представител на Саид Кадзоев пред СЕО 
на проведеното съдебно заседание на 27.10.2009 г. по 
делото. Прилага към същата и доказателства за платен 
самолетен билет до Брюксел и влак до Люксембург и 
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обратно до София, съответно за 575,47лв. и 73 евро, 
равностойни на 142,78лв. /73 евро х1,956 лева/.  

Съдът намира искането за разноски за допустимо, 
предвид разпоредбата на чл. 104, пар. 6 от Процедурния 
правилник на СЕО за компетентността на националната 
юрисдикция да се произнесе по този въпрос, както изрично 
е разпоредено и по т.72 от процесното решение на СЕО. 
Искането е и основателно, предвид на първо място 
разпоредбата на чл.19, пар.3 от Статута на СЕО за 
задължително представителство на физическите лица пред 
този съд от адвокат, както и изричното отбелязване в 
мотивите на решението, че адв. Иларева е представлявала 
Саид Кадзоев в проведеното съдебно заседание по делото 
пред СЕО на 27.10.2009г. По тези съображения съдът 
следва да присъди на адв. Иларева от Софийска 
адвокатска колегия разноски в размер на 718,25лв. за 
пътуване във връзка с осъщественото процесуално 
представителство на Саид Кадзоев по дело С-357/2009г. на 
СЕО. За плащане на същите следва да бъде задължен 
директор на Дирекция „Миграция”при Министерство на 
вътрешните работи. Тъй като в правомощията на този 
орган съгласно чл. чл. 52 и 53 от Правилника за прилагане 
на Закона за министерството на вътрешните работи, е 
изпълнението на заповедта за принудително отвеждане до 
границата на Саид Кадзоев, и по повод на което 
изпълнение същият е настанен в СДВНЧ, то този 
административен орган е отговорен и за направените 
разноски от чужденеца по повод защитата си пред съд 
срещу това настаняване. 

Водим от горното и на основание чл. 46а, ал. 4 от 
ЗЧРБ, Административен съд 

София град, I отделение, 12 състав 
 
ОПРЕДЕЛИ: 
ОСВОБОЖДАВА Саид Шамилович Кадзоев, роден 

на 11.02.1979 г. в гр. Грозни, 
република Чечня, по вероизповедание 

мюсюлманин, без документи за самоличност, от 
Специален дом за временно настаняване на чужденци - 
кв.Бусманци, гр. София при Дирекция „Миграция” на 
Министерство на вътрешните работи, НЕЗАБАВНО от 
момента на връчването му на настоящето определение. 
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ОСЪЖДА директор на Дирекция „Миграция” на 
Министерство на вътрешните 

работи да заплати от бюджета на същата 
Дирекция, на адвокат Валерия Иларева от Софийска 
адвокатска колегия сумата от 718,25лв. /седемстотин и 
осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки/, 
представляващи разноски за пътуване за осъществено 
процесуално представителство на Саид Кадзоев по 
дело С-357/2009г. на Съда на европейските общности. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 

ПРЕПИСИ от ОПРЕДЕЛЕНИЕТО да се връчат в 
срок до приключване на работния ден на 03.12.2009г. на 
Саид Кадзоев – лично, на адвокат Валерия Иларева и 
на директор на Дирекция „Миграция”. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 28.10.2010 г., Канон, C-449/09, Сб. 
2010, с.I-10835 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 
28 октомври 2010 година(*) 
„Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния 

правилник — Марки — Директива 89/104/ЕИО — Право на 
притежателя на марка да се противопостави на първото 
пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на стоки, 
носещи тази марка“ 

По дело C-449/09 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 234 ЕО от Софийски градски съд 
(България) с определение от 30 октомври 2009 г., 
постъпило в Съда на 18 ноември 2009 г., в рамките на 
производство по дело 

Канон Кабушики Кайша 
срещу 
Ай Пи Ен България ООД, 
СЪДЪТ (пети състав), 
състоящ се от: г-н J.-J. Kasel, председател на състав, 

изпълняващ функцията на председател на пети състав, г-н 
M. Ilešič (докладчик) и г-н E. Levits, съдии, 

генерален адвокат: г-н Y. Bot, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
след като Съдът реши, че следва да се произнесе с 

мотивирано определение на основание член 104, параграф 
3, първа алинея от своя процедурен правилник, 

след изслушване на генералния адвокат, 
постанови настоящото 
Определение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на 
Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно марките 
(ОВ L 40, 1989 г., стр. 1; Специално издание на български 
език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
учреденото по японското право дружество Канон Кабушики 
Кайша (наричано по-нататък „Канон“) и учреденото по 
българското право дружество Ай Пи Ен България ООД 
(наричано по-нататък „Ай Пи Ен България“) относно стоки, 



204 

които са произведени от Канон и са изпратени без 
съгласието му към България от трета държава, и чийто 
получател е Ай Пи Ен България. 

Директива 89/104 
3 Член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, 

озаглавен „Права, предоставени от марката“, предвижда: 
„Регистрираната марка предоставя на притежателя 

изключителни права. Притежателят има право да забрани 
на всяко трето лице да използва в търговската дейност без 
негово съгласие: 

а) всеки знак, идентичен с марката, за стоки или 
услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана“. 

4 Съгласно параграф 3 от същия член може да бъде 
забранено и: 

„а) поставянето на знака върху стоки или тяхната 
опаковка; 

б) предлагането на стоки, пускането им на пазара или 
складирането им за тези цели с този знак, или 
предлагането или предоставянето на услуги с този знак; 

в) вносът и износът на стоки с този знак; 
[…]“ 
5 В първоначалната си редакция член 7, параграф 1 

от Директива 89/104, озаглавен „Изчерпване на правата, 
предоставени от марка“, гласи: 

„Марката не дава право на притежателя да забрани 
използването ѝ във връзка със стоки, които са пуснати на 
пазара в Общността с тази марка от самия притежател или 
с негово съгласие“. 

6 В съответствие с член 65, параграф 2 от 
Споразумението за Европейското икономическо 
пространство от 2 май 1992 г., (ОВ L 1, 1994 г., стp. 3), във 
връзка с приложение XVII, точка 4 от това споразумение, 
член 7, параграф 1 от Директива 89/104 в първоначалната 
му редакция е изменен за целите на посоченото 
споразумение, като изразът „в Общността“ е заменен с 
думите „в договаряща се страна“. 

7 Директива 89/104 е отменена с Директива 
2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 
октомври 2008 година за сближаване на законодателствата 
на държавите членки относно марките (кодифицирана 
версия) (ОВ L 299, стp. 25), влязла в сила на 28 ноември 
2008 г. Предвид момента на настъпване на фактите обаче 
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спорът по главното производство се урежда от Директива 
89/104. 

Спорът по главното производство и 
преюдициалният въпрос 

8 Канон произвежда фотоапарати, копирни машини, 
принтери и други апарати. Неговите стоки се 
разпространяват под словната марка „САNОN“. Този знак е 
регистриран в Европейския съюз като марка на Общността, 
както и в много държави членки, включително в Република 
България, като национална марка. 

9 С писмо от 29 април 2008 г. Регионална митническа 
дирекция — Бургас (България), уведомява представителя 
на Канон, че на 22 април 2008 г. е задържан товар с тонер 
касети, носещи марката „САNON“. Товарът е с произход от 
Хонконг (Китай) и е въведен в България през пристанище 
Бургас. Получател на товара е Ай Пи Ен България. 

10 По молба на Канон с определение от 16 май 2008 г. 
Софийски градски съд постановява като обезпечителна 
мярка изземването на разглежданите стоки. Това 
определение е потвърдено с определение от 26 юни 2008 г. 
на Софийски апелативен съд. Въз основа на 
обезпечителната мярка посочените стоки са оставени за 
временно съхранение в Регионална митническа дирекция 
— Бургас. 

11 Освен това Канон завежда дело пред Софийски 
градски съд срещу Ай Пи Ен България, като поддържа, че с 
вноса на разглежданите стоки последното е нарушило 
изключителните права, предоставени от марката „CANON“. 

12 В рамките на този спор е установено, че 
разглежданите тонер касети са автентични стоки с марката 
„CANON“ и поради това трябва да се считат за „оригинални“ 
стоки. Освен това от определението за преюдициално 
запитване следва, че изпращането на тези стоки към 
България е извършено без съгласието на Канон. За сметка 
на това Ай Пи Ен България оспорва наличието на „внос“. В 
това отношение то поддържа, че посочените стоки са 
поръчани от клиент, установен в Сърбия, така че превозът 
им към него през българската територия представлява 
външен транзит. 

13 От правна страна страните спорят по въпроса дали 
притежателят на марката има право да забрани на трето 
лице да въведе без негово съгласие в Европейското 
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икономическо пространство (ЕИП) оригинални стоки, 
носещи тази марка. 

14 По време на това производство Върховният 
касационен съд постановява тълкувателно решение в това 
отношение, като приема, че сам по себе си фактът на вноса 
на оригинални стоки от трета държава без съгласието на 
притежателя на марката, поставена върху тези стоки, не 
представлява нарушение на изключителните права, 
предоставени от марката. 

15 Тъй като иска да се установи дали посоченото 
тълкувателно решение е съвместимо с правото на Съюза, 
Софийски градски съд решава да спре производството и да 
постави на Съда следния преюдициален въпрос: 

„Доколкото член 5 от [Директива 89/104] предоставя 
на маркопритежателя изключителното право да забрани на 
всяко трето лице да използва в търговската дейност без 
негово съгласие всеки знак, идентичен с марката, 
включително вноса и износа на стоки с този знак, следва ли 
разпоредбата да се тълкува в смисъл, че правата на 
маркопритежателя включват правото му да забрани 
ползване на марката без негово съгласие, осъществено 
чрез внос на оригинални стоки, доколкото правата на 
маркопритежателя не са изчерпани по смисъла на член 7 
от Директивата?“. 

По преюдициалния въпрос 
16 Съгласно член 104, параграф 3, първа алинея от 

Процедурния правилник, когато отговорът на 
преюдициален въпрос се налага недвусмислено от 
съдебната практика, след изслушване на генералния 
адвокат Съдът може да се произнесе с мотивирано 
определение, с което препраща към съответната съдебна 
практика. 

17 Налага се изводът, че такъв е случаят по 
отношение на настоящия преюдициален въпрос. 

18 Относно понятието „внос“ по смисъла на член 5, 
параграф 3, буква в) от Директива 89/104 следва да се 
напомни, че в Решение от 18 октомври 2005 г. по дело 
Class International (C-405/03, Recueil, стр. I-8735, точки 42—
44) Съдът е постановил, че в хипотезата, в която 
оригинални стоки, изпратени към държава членка от трета 
държава, все още не са пуснати в свободно обращение, но 
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са поставени под митнически режим на складиране, не е 
налице „внос“ по смисъла на посочената разпоредба. 

19 При все това по отношение на тези стоки, които са 
въведени физически в ЕИП, но все още не се пуснати в 
свободно обращение, притежателят на марката може 
надлежно да се позове на нарушение на неговите 
изключителни права съгласно член 5, параграф 1 и 
параграф 3, буква б) от Директива 89/104, когато е 
установено, че посочените стоки са предмет на продажба 
или на предложение за продажба, което предполага по 
необходимост пускането им на пазара в ЕИП (Решение по 
дело Class International, посочено по-горе, точка 58). 

20 Съгласно тези принципи запитващата юрисдикция 
следва да провери дали Ай Пи Ен България се готви да 
пусне на пазара в ЕИП разглежданите в главното 
производство стоки, или предлага, или продава тези стоки 
на друг икономически субект, който по необходимост ще ги 
пусне на пазара в ЕИП (вж. по аналогия Решение по дело 
Class International, посочено по-горе, точка 60). 

21 От друга страна, относно поставения по същество 
от запитващата юрисдикция въпрос дали член 5 от 
Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че 
притежателят на марка може да се противопостави на 
първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие, на 
оригинални стоки, носещи тази марка, се налага изводът, 
че от няколко решения на Съда следва утвърдителен 
отговор на този въпрос. 

22 В точка 26 от Решение от 16 юли 1998 г. по дело 
Silhouette International Schmied (C-355/96, Recueil, стр. 
I-4799) Съдът приема, че Директива 89/104 не може да се 
тълкува в смисъл, че оставя на държавите членки 
възможност да предвидят в националното си право 
изчерпването на предоставените от марката права за стоки, 
пуснати на пазара в трети държави. 

23 В последващи решения Съдът уточнява, че по 
отношение на Решение по дело Silhouette International 
Schmied, посочено по-горе, последицата от Директива 
89/104 е да ограничи изчерпването на правото, 
предоставено на притежателя на марката, само до 
случаите, в които стоките са пуснати на пазара в ЕИП, и 
така да позволи на посочения притежател на марката, да 
упражни контрол върху първото пускане на пазара в ЕИП 
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на стоки, носещи неговата марка (Решение от 20 ноември 
2001 г. по дело Zino Davidoff и Levi Strauss, C-414/99—
C-416/99, Recueil, стр. I-8691, точка 33, Решение от 8 април 
2003 г. по дело Van Doren + Q, C-244/00, Recueil, стр. 
I-3051, точка 26, както и Решение от 30 ноември 2004 г. по 
дело Peak Holding, C-16/03, Recueil, стр. I-11313, точка 36). 

24 От това следва, че когато стоки, носещи дадена 
марка, не са пуснати предварително на пазара в ЕИП от 
притежателя на тази марка или с негово съгласие, член 5 
от Директива 89/104 предоставя на посочения притежател 
на марката изключително право, което му позволява да 
забрани на всяко трето лице по-конкретно да внася 
посочените стоки, да ги предлага, да ги пуска на пазара или 
да ги складира за тези цели (вж. Решение Peak Holding, 
посочено по-горе, точка 34). 

25 От всички тези решения от съдебната практика 
следва, че в хипотезата, в която след извършване на 
посочената в точка 20 от настоящото определение 
фактическа проверка запитващата юрисдикция стигне до 
извода, че Ай Пи Ен България се готви да пусне на пазара в 
ЕИП разглежданите в главното производство стоки, или 
предлага, или продава тези стоки на друг икономически 
субект, който по необходимост ще ги пусне на пазара в 
ЕИП, извод, от който би следвало, предвид неоспорените 
фактически обстоятелства по делото в главното 
производство, че става въпрос за първо пускане на пазара 
в ЕИП на оригинални стоки без съгласието на притежателя 
на марката, би трябвало да се приложи посочената 
съдебна практика, съгласно която притежателят на марката 
може да се противопостави на това пускане на пазара. 

26 Предвид изложеното по-горе на поставения въпрос 
следва да се отговори, че член 5 от Директива 89/104 
трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на марка 
може да се противопостави на първото пускане на пазара в 
ЕИП, без негово съгласие, на оригинални стоки, носещи 
тази марка. 

По съдебните разноски 
27 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
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представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (пети състав) 
определи: 

Член 5 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета 
от 21 декември 1988 година за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно 
марките трябва да се тълкува в смисъл, че 
притежателят на марка може да се противопостави на 
първото пускане на пазара в Европейското 
икономическо пространство, без негово съгласие, на 
оригинални стоки, носещи тази марка. 
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РЕШЕНИЕ от 03.02.2011г. на Софийски градски 
съд, Търговско отделение, У1-3 с-в 

в съдебно заседание на 24.01.2011г., в състав: 
Председател: Лилия Илиева 

При участието на секретаря Анна Радева, като 
разгледа гр.д.№1492/08г., взе предвид: 

Предявени са в обективно кумулативно съединение иск 
за установяване факта на нарушение на правата на ищеца 
върху марка на общността CANON - фигуративна, с рег.№ 
00346172, марка CANON-словна с рег.№ 15348, м. CANON- 
7779, словна марка с рег.№ 11340, което нарушение е 
извършено чрез внос на 22.04.2008г. на 930 бр. тонер касети и 
пълнители за принтери, означени с марка CANON, задържани 
от регионална митническа дирекция Бургас. 

Предявен е иск за осъждане на ответника да 
преустанови нарушението, иск да се постанови изземване и 
унищожаване на предмета на нарушението, да се възложи на 
ищеца унищожаване на стоките, предмет на нарушението, 
както и да се осъди ответника да заплати разходите за 
съхранение и унищожаване на посочените стоки, в размер на 
231лв.и 3000лв. разходи за унищожаване на стоката. 

Ищецът твърди, че е притежател на марки CANON 
,регистрирани и действащи в България-общо 4 броя.С писмо 
от 29.04.2008г.Регионална митническа дирекция Бургас ги 
уведомила, че на основание чл.79а от ЗМГО,във връзка с 
Регламент 1383/ОЗг.на 22.04.2008г. били задържани930 броя 
тонер касети с надписи CANON въведени в страната к 
контейнер от Китай.Получател на стоката бил „Ай Пи Ен 
България" ООД-ответник по делото Проверката на 
задържаните стоки показала, че в случая марката CANON се 
използва без съгласието на нейния притежател. 

Ищецът твърди, че съгласно чл.13,ал.1 ЗМГО 
изключителните права върху марка включват правото на 
притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея и да 
забрани на трети лица без негово съгласие да използват в 
търговската си дейност знак, който е идентичен или сходен д 
марката на притежателя.Една от хипотезите на използване е 
внос. Ищецът не бил давал съгласието си за това, поради 
което вноса на 930 бр. тонер касети представлявал нарушение 
на правата му .токите били изпратени от Китай- Нонг Конг, 
което изключвало стоките да са пуснати на пазара на ЕО, 



211 

съответно Европейското икономическо пространство- ЕИП, от 
ищеца. И оттук се изключвало изчерпването на правата на 
маркопритежателя по смисъла на чл.15 ЗМГО. 

За прекратяване на нарушенията на ответника били 
връчени две нотариални покани от 2005 и 2006г., с които бил 
поканен да прекрати ползването на тяхната марка, тъй като 
процесното нарушение не било първо. 

Ищецът смята, че предвид разпоредбата на чл.13 
ЗМГО и ро аргумент за противното от чл.15 ЗМГО, той 
може да забрани използването й за стоки, обозначени с 
марката и пуснати на пазара без негово 
съгласие.Използването на марките без неговото съгласие 
било нарушение на чл.73,ал.1 вр.чл.13,ал.2,т.4, което било 
основание за предявяване на исковете по чл.76,ал.1,т.1,2 и 4. 
Моли за тяхното уважаване. 

Ответникът е получил препис от исковата молба с 
приложенията и на 28.10.2008г. е подал писмен 
отговор.Основния довод на ответника е че внесената стока 
е оригинална.Освен това твърди, че не е налице внос по 
смисъла на Закона за митниците и Правилника за неговото 
прилагане.Твърди, че ако стоката не е била неправомерно 
задържана, е щяла да бъде доставено до нейното 
местоназначение-митница София, където е щяла да бъде 
поставено под режим „временен внос", тъй като процесиите 
тонер касети не били предназначени за българския пазар, а за 
фирма С.С.Р."Боки" със седалище в Република Сърбия, 
Димитровград.В изпълнение на договорните му задължения 
със сръбската фирма, стоката е щяла да бъде 
реекспортирана от ответника за Сърбия, поради което 
хипотезата на чл.13,ал.2,т.З от ЗМГО не била реализирана. 

Ответникът твърди,че задържаните касети са 
изпратени не от посоченото от ищеца лице, а от „Брилиънт 
Чанъл" ООД, което с писмо от 28.05.2008г. ги уведомил 
относно произхода и оригиналността на стоката. Оригиналните 
стоки не биха могли да бъдат обозначени по друг начин. 

Задържането на стоката представлявало 
нарушение.Ответникът смята, че защитата в закона била 
създадена само срещу имитация. 

Въз основа на събраните по делото доказателства и 
тяхната преценка, съдът прие за установено от фактическа и 
правна страна следното : 
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Ищецът е притежател на регистрирани марки, 
действащи на територията на Р.България, а именно:- 
търговска марка рег.№ 15 248 „CANON"-
словна,регистрирана за стоки от клас 1 до 34 от МКСУ; 

Търговска марка рег.№ 22 349 „CANON "-словна 
регистрирана за стоки от клас 9; Търговска малка рег.№ 7779 
„CANON "- словна, регистрирана за стоки от клас 9и марка 
на Общноста рег.№ 003461721 CANON"- комбинирана, 
регистрирана за стоки от клас 2 и 9. 

В клас 9 на МКСУ са включени лазерни принтери за 
компютри, мастилено струйни принтери, както и части и 
аксесоари за тях. 

От приложено на л.37 писмо, изходящо от Регионална 
митническа дирекция Бургас с дата 29.04.2008г. и адресирано 
до Милена Табакова, се установява, че на 22.04.2008г. с 
въведен в страната контейнер от Китай са задържани 930 
броя тонер касети с надписи „САМОН".Стоката по документи 
биле декларирана като „касети и ленти  за  
принтери".Изпращач  е  „Брилиънт  ченъл"  ООД  
Нонг  Конг  Китай.Уведомлението се изпращало на основание 
Регламент 1383/2003г.. 

Видно от заключението на назначената съдебно-
маркова експертиза,неоспорено от страните и прието от 
съда,- л. 155 и сл. от делото, от прегледа на задържаните 
стоки на случаен принцип се установило, че те са в опаковки 
, върху които има изписан знак „CANON ".Върху опаковките 
имало и други надписи, между които и „Made in Japan"Стоката 
пътува с фактура № 098473 от 12 март 2008г 

Вещото лице е установило, че стоките са оригинални и 
не са предназначени за разпространение на европейския 
пазар, тъй като не носят идентификаторите на продуктите 
„CANON" за този пазар и задължителната маркировка за 
съответствие за Р.България и ЕС съгласно Наредбата за 
маркировката за съответствие от 2005г. 

Спорът по делото се е концентрирал върху факта 
представлява ли нарушение извършеният „внос" от ответника 
на задържаните 930 тонер касети., които са оригинални и 
затова обозначени със знака на ищеца CANON". 

В тази връзка по делото беше направено преюдициалио 
запитване до Съда на Европейския съюз в Люксембург, чието 
определение е приложено на л.334 и сл. от делото.В него се 
тълкува чл.5 от Първа директива 89/104/ ЕИО на Съвета от 
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21.12.1988г. Диспозитивът на определението е в смисъл, че 
притежателят на марка може да се противопостави на 
първото пускане на пазара в Европейското икономическо 
пространство- ЕИП, без негово съгласие,на оригинални стоки, 
носещи тази марка. 

В течение на производството по делото е постановено 
Тълкувателно решение на Търговска колегия на ВКС № 
1/2008г., с което се приема, че осъщественият без съгласие 
на притежателя на марката внос на оригинални стоки, знакът 
на марката върху които е поставен със съгласието на 
притежателя й, не представлява нарушение на правото върху 
марка по смисъла на чл.73,ал.1 вр. чл.13,ал.2,т.З от ЗМГО. 

Гореизложеното налага да се обсъди възражението на 
ответника, че не е налице внос по смисъла на чл.13„т.З от 
ЗМГО.ал.2 

Ищецът се опира на легалното определение на §1,т.12 
от ДР на ЗМГО според което внос или износ е фактическо 
пренасяне през границата на Р.България на стоки, носещи знак 
идентичен или сходен на регистрираната марка или нейна 
имитация. 

Ответникът твърди, че не е налице внос, защото 
стоката преминава само транзит.Ако не е била задържана в 
Бургас-неправомерно според него, е щяла да бъде откарана 
до София, където щяла да премине в режим „външен 
транзит".Била предназначена за фирма в Сърбия, 
следователно не е за ЕИП. 

Когато се тълкуват разпоредби на българския закон, 
следва да се има предвид, че той има ограничено 
териториално действие- т.е. само у нас. 

По въпроса за внос и външен транзит е налице 
Тълкувателно решение от 06 ноември 2008г. за тълкуване на 
чл.5/1/ и /3_ от Първа директива на Съвета 89/104 ЕС от 
21.12.1988г.Съдът на ЕС е приел, че само по себе си 
транзитното пренасяне през територията на държава-членка 
на стоки, обозначени със знак сходен на марка, която се 
ползва със закрила в държавата на транзита, не съставлява 
нарушение на правата на притежателя на марката, освен ако 
по отношение на транзитираните стоки е извършено действие 
с цел отклоняването им от посоката на транзита и пускането 
им в свободно обръщение в Общността- § 23 от Решението. 

В обсъжданото решение европейският съд е приел 
още, че в хипотезата на външен транзит действа фикцията, 
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че стоките изобщо не влизат в страната, те не са обект на 
съответните вносни мита, нито други мерки на търговска 
политика, приема се, че същите не са влезли на територията 
на Общността- § 17-19. Доколкото няма твърдения от ищеца 
нито доказателства, от които да е видно, че са осъществени 
действия, като допълнителна преработка или обработка 
,които да доведат до предлагане стоката в Република 
България, съответно пускането им на пазара на Общността, а 
тежестта на доказване на този факт е на ищеца, следва да се 
приеме, че предвиденото изключение от общото правило не е 
налице, т.е. ищецът не може да забрани транзитното 
преминаване на процесиите стоки през територията на 
Р.България.- в този смисъл - диспозитива на решението. 

Съдът намира, че ответникът е доказал 
твърдението си, че стоката е предназначена за сръбска 
фирма с доказателствата, които е представил с писмения си 
отговор и които не са оспорени от ищеца. На л. 106 е 
приложена Заявка от сръбската фирма с дата 10.03.2008г. за 
доставка на касети Канон и Самсунг като от първите са 
поръчани 932 броя. 

В нареждане за експедиция- на л. 109, изпратено по факс 
от Брилиънт чанъл ООД до ответника се сочи, че стоката ще 
се разтовари на пристанище в България, а за претоварване- 
да се превози до София.За да извърши превоза до София, 
ответникът е приложил на л. 112 заявка до превозвача М и М 
Милицер и Мюнх БГ ООД с дата 21.04.2008г. 

Всички подготвителни действия на ответник предхождат 
датата на пристигане на стоката и нейното задържане- 29.04. и 
затова съдът приема, че стоката е следвало да премине 
транзит.Ако не е била задържана в София е щяла да бъде 
поставена под режим „временен внос". 

В полза на тезата на ответника е и констатацията на 
вещото лице, че стоките не са предназначени за 
разпространение на европейския пазар,тъй като не носят 
идентификаторите на продуктите "CANON". 

От изложеното следва ,че предявеният иск е 
неоснователен и недоказан и следва да бъде 
отхвърлен.Ответникът не е извършил внос по смисъла на 
ЗМГО, а се касае само за транзитно преминаване на 
стока.Дори и да се приеме, че е налице внос, искът следва да 
се отхвърли на основание Тълкувателно решение№ 1/2008г. , 
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тъй като стоките са оригинални , знакът марката върху които е 
поставен със съгласието на притежателя й. 

Ето защо, съдът 
Р Е Ш И :  
ОТХВЪРЛЯ предявените от КАНОН КАБУШИКИ КАИША- 

Токио, Япония със съдебен адрес София, к"Южен 
парк",бл.27,вх.Б,ет.Г,ап.4, адв.Милена Табакова срещу „АЙ 
ПИ ЕН БЪЛГАРИЯ" ООД, София 1113, ул."Хемус" № 28, 
бл.26,вх.А,ет.5, ап.15 иск за установяване факта на 
нарушение на правата на ищеца върху марка на общността 
САМХЖ - фигуративна, с рег.№ 00346172, марка CANON-
словна с рег.№ 15348, м. САМОН- 7779, словна марка с рег.№ 
11340, което нарушение е извършено чрез внос на 
22.04.2008г. на 930 бр. тонер касети и пълнители за 
принтери, означени с марка CANON, задържани от 
регионална митническа дирекция Бургас, иск за осъждане 
на ответника да преустанови нарушението, иск да се 
постанови изземване и унищожаване на предмета на 
нарушението, да се възложи на ищеца унищожаване на 
стоките, предмет на нарушението, както и да се осъди 
ответника да заплати разходите за съхранение и 
унищожаване на посочените стоки, в размер на 231лв.и 
3000лв. 

ОСЪЖДА Канон Кабушики Каиша да заплати на Ай Пи 
Ен България ООД направените по делото разноски в размер 
на 1 350лв. 

Решението може да се обжалва пред Софийски 
Апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му. 
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РЕШЕНИЕ № 1436/03.08.2011г. СОФИЙСКИ 
АПЕЛАТИВЕН СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, 5 състав 

 
в публичното заседание на седми юни през две 

хиляди и единадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: С. Ч.ЧЛЕНОВЕ: Л. Ц.В. Н. 
при участието на секретаря Д. И.,като разгледа 

докладваното от съдия Ц. т.д.№1178 по описа за 2011г.,за 
да се произнесе,взе предвид следното: 

Производството е по реда на чл.258 и следващите от 
ГПК. 

С решение №1, постановено на 03.02.2011г. по 
т.д.№1492/2008г. Софийски градски съд ТК VІ- 3 състав е 
отхвърлил предявените от „К. К. К.” –Т. Я. срещу [фирма] 
[населено място] искове с правно основание чл.76 ал.1 
т.т.1, 2 и 4 ЗМГО и чл.76 ал.2 т.т.1 и 2 ЗМГО – за 
установяване факта на нарушението на правата му върху 
търговска марка на Общността C. – фигуративна с 
рег.№003461721 и национални словни търговски марки - C. 
рег.№№ 7779, 11349 и 15348,за осъждане на ответника да 
преустанови нарушението и за унищожаване предмета на 
нарушението,както и да бъде възложено на ищеца 
унищожаването на стоките,предмет на нарушението и да 
бъде осъден ответника да му заплати разходите,свързани 
със съхранението и унищожаването на стоките.С 
решението са присъдени разноски на ответната страна. 

Недоволен от постановеното решение е останал 
ищецът,който в законоустановения срок е депозирал 
въззивна жалба срещу него с оплаквания за 
незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на 
същото.В жалбата си „К. К. К.” твърди,че съдът неправилно 
и в противоречие с материално-правната норма на §1 т.12 
от ДР на ЗМГО е направил извода си за липса на внос по 
отношение на процесните стоки, а за наличие на транзитно 
преминаване на стока. Твърди,че съдът неправилно е 
кредитирал ангажираните по делото 
доказателства,вследствие на което е стигнал до този 
погрешен извод.Според въззивника от същите се 
установява,че стоките ,носещи търговската му марка, са 
преминали през държавната граница,манифестирани са с 
краен получател ответното дружество,а оформянето им по 
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конкретен митнически режим е обстоятелство,което е 
ирелевантно.Поради това въззивникът е поискал САС да 
отмени атакуваното решение изцяло,като вместо него 
постанови друго,с което да уважи предявените от него 
искове и му присъди направените в производството пред 
двете инстанции деловодни разноски. Ответникът по 
жалбата е представил писмен отговор ,в който възразява 
срещу изложените в нея доводи и направени 
искания.Твърди,че решението на СГС е правилно и 
законосъобразно,като същото е постановено в 
съответствие с разпоредбите на правото на ЕС относно 
търговските марки и практиката на Съда на 
Общността.Поискал е САС да остави без уважение 
въззивната жалба,респ. в сила решението на СГС,като му 
присъди разноските за тази инстанция. Въззивната жалба е 
подадена в законоустановения срок от легитимирана 
страна в процеса,имаща правен интерес от обжалване на 
решението и е насочена срещу подлежащ на обжалване 
съдебен акт,поради което е допустима. Софийски 
апелативен съд, като взе предвид събраните по делото 
доказателства и ги обсъди в тяхната съвкупност във връзка 
с доводите на страните,намира за установено от 
фактическа страна следното:  

Ищецът „К. К. К.” Т. Я. е предявил срещу [фирма] 
обективно съединени искове с правно основание чл.76 ал.1 
т.т.1, 2 и 4 ЗМГО и чл.76 ал.2 т.т.1 и 2 ЗМГО.В исковата си 
молба същият твърди,че е притежател на правото върху 
търговска марка на Общността C. – фигуративна с 
рег.№003461721, регистрирана за стоки от класове 2 и 9 по 
МКСУ – в т.ч. тонер касети и пълнители за принтери и 
национални словни търговски марки - C. рег.№№ 7779, 
11349,регистрирани за стоки от клас 9 и №15348, 
регистрирана за стоки от класове 1-34 вкл.Твърди се,че 
марките са със срок на защита съответно до 28.10.1.2013г., 
02.09.2010г., 17.10.2017г. и 28.01.2013г. Твърди,че с писмо 
от 29.04.08г. бил уведомен от митническите власти,че на 
22.04.08г. в Митница Б. са задържани общо 930 бр. тонер 
касети и пълнители за принтер,обозначени с надписи C., 
въведени в страната с контейнер от Китай,като съгласно 
ЕАД ответникът е получател на стоката.Ищецът твърди,че 
не е давал съгласието си внасянето на стоки,обозначени с 
посочената търговска марка на територията на 
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страната,поради което твърди,че е налице нарушение на 
правата му върху посочените търговски марки,осъществено 
от ответната страна с горното действие по внос на 
стоките,обозначени с неговата марка. Същевременно 
твърди,че стоките не са били пуснати на пазара на 
ЕС,обосновавайки се с факта,че същите са изпратени 
директно от Китай към България,което е основание за 
извод за липса на изчерпване правото му върху 
марката,съгласно чл.15 от ЗМГО.Твърди се,че посочените 
действия на ответника по нарушаване на правата му върху 
марката не са инцидент,тъй като същият е бил 
неколкократно предупреждаван от ищеца за недопускане 
на подобни действия с нотариални покани.Поради 
това,считайки,че за него е налице правен интерес от 
предявените искове,е поискал от съда да постанови 
решение,с което да установи факта на извършеното 
нарушение,да осъди ответника да преустанови същото и да 
постанови унищожаването на стоките предмет на 
нарушението, както и да му бъде възложено 
унищожаването на същите и да бъде осъден ответника да 
му заплати разходите,свързани със съхранението /231 лв./ 
и унищожаването /3000 лв./. Претендира от ответника 
направените по делото разноски. Ответникът по исковата 
молба,чрез процесуалния си представител е оспорил 
предявените срещу него искове.Не е възразил,че 
процесните стоки, чийто получател е,са обозначени с 
марката на ищеца.Оспорил е факта на нарушението с 
доводи,че по отношение на стоките не е бил задействан 
режим „внос”,а „външен транзит”,като същата е била 
предназначена за клиент извън територията на Общността 
– Република С.; стоките са били изпратени от друго 
ЮЛ,различно от посоченото в исковата молба; същите са 
оригинални,а вносът на такива,произведени от ищеца и 
обозначени от него с търговската му марка,не съставлява 
нарушение на правото му върху търговската марка. По тези 
съображения ответникът е поискал от съда да отхвърли 
предявените срещу него искове, като му присъди 
направените деловодни разноски. За да отхвърли 
обективно съединените искове,първоинстанционният съд е 
приел,че ответникът не е осъществил внос на 
стоки,обозначени с регистрираната от ищеца марка,тъй 
като същата е била предназначена за сръбска фирма и е 
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следвало да бъде поставена под режим „транзит” ако не е 
била задържана от митническите власти като мярка за 
граничен контрол . Като е взел предвид и постановеното в 
хода на производството ТР №1/2008г. на ОСГК на 
ВКС,съдът е обосновал неоснователността на иска за 
нарушение и с констатирания по делото факт,че 
процесните стоки са оригинални и знакът,представляващ 
търговската марка, е поставен със съгласието на ищеца. От 
представените пред първата инстанция 
удостоверения,издадени от Патентното ведомство на РБ се 
установява безспорно, че ищецът е притежател на правото 
върху търговска марка на Общността C. – фигуративна с 
рег.№003461721, регистрирана за стоки от класове 2 и 9 по 
МКСУ – в т.ч. тонер касети и пълнители за принтери и 
национални словни търговски марки - C. рег.№№ 7779, 
11349,регистрирани за стоки от клас 9 и №15348, 
регистрирана за стоки от класове 1-34 вкл.Марките са със 
срок на защита съответно до 28.10.1.2013г., 02.09.2010г., 
17.10.2017г. и 28.01.2013г. Видно от представеното писмо 
изх.№6600-0753/29.04.08г. на началника на Митница Б., на 
22.04.08г. на територията на страната през пристанище Б. е 
въведен контейнер от Китай по ЕАД 
№08BG00100100077124/20080422 със 
стоки,представляващи 930 бр. тонер касети и ленти за 
принтери, обозначени с марката C.,които митническите 
власти са задържали на основание чл.79а от ЗМГО вр. 
Регламент №1383/2003/ЕО.Като изпращач на стоката са 
посочени две китайски дружества ,а като получател – 
ответникът. 

Видно от определение от 16.05.08г. на СГС по 
гр.д.№00217/08г. ищецът е сезирал съда с молба за 
допускане на обезпечение на бъдещи искове по чл.76 от 
ЗМГО срещу ответника.С визираното определение молбата 
е уважена, като е наложена обезпечителна мярка – 
изземване на задържаните 930 бр. тонер касети и 
пълнители за принтер на основание чл.76ж ал.1 т.2 от 
ЗМГО. Представен е протокол от 21.05.08г. за изземване и 
предаване на движими вещи,видно от който въз основа на 
издадената обезпечителна заповед е образувано 
изпълнително дело №20088040400123 по описа на ЧСИ 
Н.,като вещите са иззети и предадени на ищеца за 
отговорно пазене.Представен е приходен касов ордер и 
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квитанция за платени от ищеца разходи за съхранение на 
стоките в митнически склад в размер на 231 лв. 

С отговора на исковата молба ответникът е 
представил заявка с дата 10.03.08г. от С.С.Р.”Боки” 
[населено място],с превод от сръбски и английски, за 
доставка на касети за принтери на C. и S. с 
индивидуализиращи обозначения за модел на 
артикулите,частично съвпадащи с иззетите такива по 
протокола на ЧСИ.Върху заявката липсва обозначен 
адресат. Представен е факс – нареждане за експедиране 
на контейнер с кашони с патрони за мастило и лента с 
износител [фирма] Х. К. Китай и получател [фирма] С. 
България /с превод от китайски и английски/.Същият е без 
достоверна дата. Представен е посоченият в писмото на 
Митница Б. ЕАД №08BG00100100077124/20080422.В него 
са декларирани 153 кашона касети и ленти за принтери под 
режим „транзит” , държава на изпращане Китай, държава на 
получаване – България. В производството пред първата 
инстанция е допусната,назначена и изслушана съдебно-
маркова експертиза,чието заключение,неоспорено от 
страните е прието от съда като изчерпателно и 
компетентно. От същото се установява , че знаците C., 
поставени върху задържаните стоки с получател ответното 
дружество са идентични на регистрираните от ищеца 
фигуративна търговска марка C. с рег.№003461721 и 
словни търговски марки - C. рег.№№ 7779, 11349 и 
№15348; стоките са идентични и/или сходни на стоките,за 
които са регистрирани марките; стоките са оригинални и не 
са предназначени за разпространение на европейския 
пазар,тъй като не носят идентификаторите на продуктите 
C. за този пазар и задължителната маркировка за 
съответствие, съгласно Наредбата за маркировката за 
съответствие.  

В хода на производството е постъпило искане за 
отправяне на преюдициално запитване по реда на чл.628 
от ГПК вр. чл. 234 (предишен член 177) от Договора за 
създаване на ЕО за тълкуване на чл.5 от Първа директива 
89/104/ЕО на Съвета от 21.12.88г. за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки относно марките в 
смисъл дали разпоредбата на чл.5 от Първа директива на 
Съвета 89/104/Е. касае и внос и износ на оригинални 
стоки,произведени от притежателя на правото на търговска 
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марка и пуснати на пазара от него или само внос и износ на 
стоки,имитиращи тази марка,т.е. за неоригинални 
стоки.Съдът е уважил искането. По запитването е 
постановено определение на Съда на ЕС от 28.10.10г. на 
основание чл.104 §3 ал.1 от Процедурния правилник /с 
препращане към съответната съществуваща вече практика 
на Съда на ЕС/.При тълкуването на понятието „внос” по 
смисъла на чл.5 от Първа директива 89/104/ЕО на Съвета 
съдът е препратил към свое решение от 18.10.05г. по дело 
C. I. /С-405/03,R./,в което е постановено,че в хипотезата,в 
която оригинални стоки,изпратени към държава-членка от 
трета държава,все още не са пуснати в свободно 
обръщение,а са поставени под митнически режим на 
складиране,не е налице внос по смисъла на посочената 
разпоредба.В мотивите си Съдът е препоръчал на 
първоинстанционния съд в настоящия случай да изследва 
въпроса доколко са налице обстоятелства,обосноваващи 
извод,че ответникът се готви да пусне на пазара в ЕИП 
процесните стоки или предлага или продава тези стоки на 
друг стопански субект,който по необходимост ще ги пусне 
на пазара в ЕИП. Препращайки към конкретно цитирани 
негови предходно постановени решения Съдът е 
постановил в диспозитива на определението си,че чл.5 от 
Първа директива 89/104/Е. на Съвета от 21.12.88г. трябва 
да се тълкува в смисъл,че притежателят на марка може да 
се противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП,без 
негово съгласие и на оригинални стоки,носещи тази марка. 
Пред настоящата инстанция не са ангажирани 
доказателства, изменящи така установената по-горе 
фактическа обстановка. Въз основа на изложените и приети 
за установени факти от правна страна се налагат следните 
изводи:  

Ищецът е безспорен притежател на изключителното 
/чл.10 ал.3 ЗМГО/ право върху търговски марки за 
произвеждани от него стоки от клас 9 по МКСУ,между които 
принтери,части и принадлежности за тях,а именно: 
фигуративна търговска марка C. с рег.№003461721 и 
словни търговски марки - C. рег.№№ 7779, 11349 и №15348 
със срокове на защита , неизтекли към м.април 2008г. Като 
собственик на правата върху посочените търговски 
марки,ищецът е притежавал през 2008г. /и притежава 
понастоящем/ правомощията да я използва,да се 
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разпорежда с нея,както и да забрани на трети лица без 
неговото съгласие да използват в търговската си дейност 
сходни или идентични на регистрираната от него марка 
знаци за обозначаване на стоки или услуги,идентични или 
сходни на тези,за които е регистрирана марката /чл.13 ал.1 
ЗМГО/. В ал.2 на чл.13 ЗМГО изчерпателно са изброени 
хипотезите на “използване на марка в търговската 
дейност”- това използване може да се осъществи чрез 
поставянето на знака върху съответната стока или нейната 
опаковка,чрез предлагането на стоки с този знак за 
продажба,съхраняването им с тази цел,внос или износ на 
стоки с този знак,възпроизвеждане на знака в търговски 
книжа и реклами.  

С изменението на Закона за марките и географските 
означения /ДВ бр.73/06г./ е въведена нова разпоредба на 
§1 т.12 от Допълнителните разпоредби на закона,с която се 
дава легално определение на понятието “внос”,употребено 
в посочената по-горе правна норма на чл.13 от ЗМГО. 
Съгласно същата вносът на стоки представлява 
фактическо пренасяне през границата на Република 
България на стоки,носещи знак,идентичен или сходен на 
регистрирана марка или нейна имитация,независимо дали 
по отношение на тези стоки е задействан митнически 
режим. С. място на тази разпоредба /изрично включена в 
разпоредбите на ЗМГО/ означава,че законодателят е 
вложил по-широк смисъл на понятието „внос” по отношение 
на стоките,носещи търговски марки, като фактическо 
действие, извършено от стопанските субекти в процеса на 
участието им в гражданския оборот.Наличието на изрична 
разпоредба на ЗМГО изключва приложението по аналогия 
на разпоредбите на Закона за митниците,където понятието 
“внос” се употребява в смисъл на един от деветте вида 
митнически режими, под които се поставят стоките, 
преминаващи границите на Република България. В този 
смисъл като действие по използване на марката „внос” на 
стоката /чл.13 ал.2 т.3 ЗМГО/ следва да бъде тълкувано и 
действието,при което същата се поставя под митнически 
режим „транзит”,тъй като в този случай стоките също се 
пренасят фактически през границата на страната. В случая 
е безспорно,че стоките,предмет на спора са пренесени 
през границата на РБ и са били въведени на територията 
на страната.Следователно и с оглед изложеното по-горе 
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може да се направи извода,че е налице извършено от 
страна на ответника действие по смисъла на чл.13 ал.2 т.3 
ЗМГО.  

Д. на ответника,че посочената разпоредба на §1 т.12 
от ДР на ЗМГО противоречи на разпоредбите на Регламент 
№2913/92 на Съвета от 12.10.92г. относно създаване на 
Митнически кодекс на общността /при която хипотеза 
съгласно чл.15 ал.2 от ЗНА би следвало да намерят 
приложение разпоредбите на регламента/ не се споделя от 
настоящата инстанция.Противоречие ,имащо за последица 
директно прилагане на правото на Общността , би било 
налице само в случай,че посочената норма от вътрешното 
законодателство се явява в колизия с норма от 
акт,уреждащ съответната материя,т.е. в случая материята 
за защита на търговските марки.Актовете на Общността в 
тази област са Регламент /ЕО/ №40/94 на Съвета от 
20.12.93г. и Първа директива 89/104/Е. на Съвета от 
21.12.88г. /в сила към момента на констатиране на 
извършеното от ответника действие по смисъла на чл.13 
ал.2 т.3 от ЗМГО/.Тази актове не съдържат дефиниция на 
понятието „внос” като действие по използването на 
търговска марка,противоречаща на дефиницията,дадена в 
§1 т.12 от ДР на ЗМГО.От това следва,че националният 
съд,който е сезиран с настоящия спор,следва да приложи 
посочената разпоредба на националното законодателство. 
Не е основание за изключване приложението на §1 т.12 от 
ДР на ЗМГО при решаването на настоящия спор и 
наличието на определение,постановено по направеното от 
първата инстанция преюдициално запитване. Първото 
съображение в тази връзка произтича от факта,че 
тълкуването на понятието „внос” не е било предмет на 
преюдициалното запитване,поради което изложените от 
Съда на ЕС мотиви по този въпрос не са обвързващи за 
СГС , нито за настоящата инстанция.Предвид 
разпоредбата на чл.633 от ГПК и с оглед процесуалните 
правила на националното законодателство с такава 
задължителна обвързваща сила се ползва само 
диспозитивът на съдебния акт,който именно е произнесен 
по въпроса от преюдициално значение. Независимо от това 
дори да бъдат взети предвид мотивите на Съда на ЕС, 
изложени в определението от 28.10.10г. и имащи 
препоръчителен характер за преценката на 
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доказателствата по конкретния случай, настоящата 
инстанция намира,че по същество ответникът,чиято е 
доказателствената тежест във връзка с оспорването на 
твърдяните от ищеца факти,не е ангажирал 
доказателства,от които може да бъде направен правно 
обоснован извод,че не са налице 
обстоятелствата,посочени в абз.20 от определението на 
Съда. В тази връзка представената от [фирма] заявка от 
10.03.08г. от сръбско дружество не представлява 
доказателство,годно да установи факта,че стоките са 
предназначени за продажба в страна извън ЕИП.Заявката 
представлява частен документ и като такава е 
доказателство единствено за това,че 
изявлението,направено в него изхожда от лицето,което го е 
направило /чл.180 от ГПК/.В същата липсва адресат,т.е. не 
може да бъде установено до кого е отправена, няма данни 
за приемането на предложението,което води до извод за 
липса на валидно възникнало правоотношение между 
посоченото чуждестранно дружество и ответното такова по 
търговска продажба на внесените на територията на 
страната стоки с търговската марка,която е следвало да се 
реализира извън ЕИП /на територията на РСърбия/. От 
друга страна от останалите ангажирани от ответника 
доказателства не би могъл да бъде направен евентуално 
извод,че стоките са предназначени директно за сръбски 
купувач,а ответникът е само посредник между страните по 
сделката,осъществявана извън територията на ЕС.Видно 
от обсъдените по-горе нареждане за експедиране и ЕАД е 
налице едно-единствено търговско правоотношение по 
международна доставка на стоките,обозначени с 
търговската марка между китайския доставчик и ответника 
като краен получател с крайна точка на доставяне С. 
България.При тези констатации се налага изводът,че тези 
стоки са предназначени именно за реализация в ЕИП. 

Вторият основен спорен въпрос е свързан с 
отправеното до Съда на ЕС преюдициално запитване 
относно приложението на чл.5 от Първата директива на 
Съвета 89/104/Е. /респ. чл.13 от ЗМГО/ по отношение на 
т.нар. „оригинални стоки”, т.е. такива,които са били 
произведени от ищеца и върху които той сам е поставил 
търговската си марка и каквито е безспорно установено по 
делото,че представляват процесните стоки. От анализа на 
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разпоредбите на ЗМГО е очевидно,че законодателят не 
прави разлика между т.нар. „оригинални” и „фалшиви” 
стоки,т.е. не разграничава стоките върху които 
притежателят сам е поставил марката си от други такива, 
които не са негови стоки, но върху които е поставен 
идентичен или сходен на марката знак.Този извод следва 
логично от нормата на чл.13 ал.1 т.1 от ЗМГО,където е 
употребено понятието „идентичност” /едновременно за 
марката и знака от една страна и за стоките или услугите от 
друга/. За да е налице нарушение на правото върху 
търговска марка е достатъчно да е осъществено без 
съгласието на притежателя на марката някое от действията 
, предвидени в чл.13 ал.2 ЗМГО,при което е използван 
идентичен на марката знак и той да е поставен върху стоки, 
идентични на тези,за които марката е регистрирана /чл.13 
ал.1 т.1 ЗМГО/.Доколко стоките са били произведени от 
ищеца и самият той е поставил върху тях знака,идентичен 
на регистрираната от него търговска марка,настоящата 
инстанция намира,че това е ирелевантен въпрос и щом 
липсва негово съгласие за осъществяването на някое от 
действията,посочени в ал.2 на чл.13 ЗМГО извършеното 
деяние е квалифицирано от законодателя като нарушение 
на правото върху търговска марка /по аргумент от чл.73 
ал.1 от ЗМГО вр. чл.13 ал.1 т.1 ЗМГО/. 

В този смисъл е и отговорът на Съда на ЕС по 
отправеното към него преюдициално запитване.Съгласно 
цитираното по-горе определение чл.5 от Първа директива 
89/104/Е. на Съвета от 21.12.88г. трябва да се тълкува в 
смисъл,че притежателят на марка може да се 
противопостави на първото пускане на пазара в ЕИП,без 
негово съгласие и на оригинални стоки,носещи тази 
марка.Отнесено към настоящия случай това означава, че 
независимо от факта,че процесните стоки,обозначени с 
търговската марка на ищеца и пренесени през границата на 
републиката, са оригинални липсата на съгласие,дадено от 
маркопритежателя за внасянето им на територията на ЕИП 
/респ. на територията на страната/,което е задължителна и 
необходима предпоставка за правомерното използване на 
марката, води до извод за нарушение на правата му върху 
търговските марки,съгласно чл.73 ал.1 от ЗМГО.В случая 
след като стоките се внасят от държава извън ЕИП липсват 
основания /а и това не се твърди/ да се приеме,че правото 
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на ищеца върху процесните марки е изчерпано по смисъла 
на чл.15 от ЗМГО /аналог. на чл.7 от Първа директива 
89/104/Е. на Съвета и чл.13 от Регламент /ЕО/ №40/94 на 
Съвета/. Постановеното от Съда на ЕС определение по 
преюдициалното запитване се явява задължително както за 
първата,така и за въззвната инстанция,съгласно 
разпоредбата на чл.633 от ГПК.Поради това същото следва 
да бъде съобразено при постановяване на решението по 
съществото на спора,независимо от обстоятелството,че 
към момента е налице ТР №1/2008г. на ОСГК на 
ВКС,даващо разрешение на въпроса в обратен смисъл 
/което също е задължително за съда на основание чл.130 
ал.2 от ЗСВ/.Този извод следва по аналогия на правото от 
разпоредбата на чл.15 ал.2 от ЗНА и предвид 
обстоятелството,че определението на Съда на ЕС е 
постановено във връзка със запитване по конкретното 
дело,отправено преди постановяването на ТР №1/2008г.  

С оглед изложеното и поради несъвпадане крайните 
изводи с тези на първата инстанция,постановеното от СГС 
отхвърлително решение по иска с правно основание чл.76 
ал.1 т.1 ЗМГО иск следва да бъде отменено и постановено 
друго,с което искът да бъде уважен. За да бъде уважен 
втория от обективно съединените искове е достатъчно да 
бъде установен фактът на нарушението на правото върху 
търговска марка. С осъдителния иск по чл.76 ал.1 т.2 от 
ЗМГО законодателят цели да прекъсне и предотврати в 
бъдеще осъществяването на констатираните 
противоправни действия от страна на нарушителя на 
правото върху търговска марка.Поради това при 
констатирано нарушение следва да бъде постановено 
осъждане на нарушителя да преустанови по-нататъшните 
си действия,насочени срещу необезпокояваното 
осъществяване на правото върху търговска марка. Без 
значение е дали нарушението се изразява в еднократно 
или периодично повтарящо се действие или действия.По 
тези съображения решението на СГС следва да бъде 
отменено и в тази му част,като бъде постановено друго 
такова,с което искът с правно основание чл.76 ал.1 т.2 
ЗМГО бъде уважен. Като акцесорни следва да бъдат 
уважени,както искът с правно основание чл.76 ал.1 т.4 от 
ЗМГО за унищожаване на стоките,предмет на нарушението 
и искането по чл.76 ал.2 т.1 от ЗМГО – за предаване на 
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стоките,предмет на нарушението.По отношение на 
искането по чл.76 ал.2 т. 2 от ЗМГО – за заплащане на 
разходите за съхранение и за унищожаване на 
стоките,искането следва да бъде уважено в размер на 
сумата 231 лв., който разход е доказан по делото като 
направен във връзка с плащането на складова 
такса.Относно претендираните разходи за унищожаването 
на стоките ищецът не е ангажирал доказателства за 
евентуалния им размер,поради което в тази му част 
искането не следва да бъде уважавано.  

С оглед изхода на спора и на основание чл.64 ал.1 
ГПК [фирма] следва да бъде осъден да заплати на „К. К. К.” 
сумата 1350 лв. и 4984 евро разноски за двете инстанции. 
Водим от горното,Софийски апелативен съд  

Р Е Ш И : 
ОТМЕНЯ изцяло решение №1, постановено на 

03.02.2011г. по т.д.№1492/2008г. на Софийски градски съд 
ТК VІ- 3 състав и вместо него ПОСТАНОВЯВА: 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕН по предявения от “К. К. 
К.” със седалище 30-2, Ш. 3- Ч., О.-ку, Т., Я. със съдебен 
адрес [населено място] комплекс „Ю. п.” бл. вх.Б ет.1 ап.4 
адв.М. Т. срещу [фирма] със седалище [населено място] 
[улица] бл.26 вх.А ет.5 ап.15 иск с превно основание чл.76 
ал.1 т.1 от ЗМГО,факта на извършено от [фирма] 
нарушение на правото на „К. К. К.” върху регистрирани от 
последния търговска марка на Общността C. – фигуративна 
с рег.№003461721 и национални словни търговски марки - 
C. рег.№№ 7779, 11349 и 15348, чрез осъществен на 
22.04.08г. ВНОС на стоки - 930 бр. тонер касети и 
пълнители за принтер,обозначени с търговските марки C. 
без съгласието на ищеца.  

ОСЪЖДА [фирма] със седалище [населено място] 
[улица] бл.26 вх.А ет.5 ап.15 на основание чл.76 ал.1 т.2 от 
ЗМГО да ПРЕУСТАНОВИ дейността по внос на стоки с 
марката–– C. без съгласието на „К. К. К.”. 

ПОСТАНОВЯВА унищожаване предмета на 
нарушението - 930 бр. тонер касети и пълнители за 
принтер,обозначени с търговските марки C.,находящи се в 
митнически склад Р. Б. 

ПОСТАНОВЯВА на основание чл.76 ал.2 т.1 от ЗМГО 
930 бр. тонер касети и пълнители за принтер,обозначени с 
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търговските марки C.,находящи се в митнически склад Р. Б. 
да бъдат предадени на „К. К. К.” за унищожаване. 

ОСЪЖДА [фирма] със седалище [населено място] 
[улица] бл.26 вх.А ет.5 ап.15 да заплати на “К. К. К.” със 
седалище 30-2, Шимомаруко 3- Ч., О.-ку, Т., Я. със съдебен 
адрес [населено място] комплекс „Ю. п.” бл. вх.Б ет.1 ап.4 
адв.М. Т. сумата 231 лв. разноски за съхранението на 
стоките , както и 1350 лв. деловодни разноски за двете 
инстанции и 4000 евро адвокатско възнаграждение. 

Решението подлежи на обжалване пред ВКС в 
едномесечен срок от връчването му на страните при 
наличие на основания за допустимост на касационно 
обжалване. 
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РЕШЕНИЕ № 72/ 25.06.2013 Г. НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 
ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ  

в съдебно заседание на двадесет и девети април две 
хиляди и тринадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ДАРИЯ 
ПРОДАНОВАЧЛЕНОВЕ:ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА 

РОСИЦА БОЖИЛОВА 
при секретар: Наталия Такева  
и в присъствието на прокурора 
изслуша докладваното от съдията: Ел. Чаначева 

т.дело N 1197/2011 година.  
Производството е по чл.290 ГПК.[фирма] - [населено 

място], чрез пълномощника си – адв. А.Н. е подал 
касационна жалба против решение №1436 от 03.08.2011 г. 
по т.д. №1178/2011г. на Софийски апелативен съд. 

Касаторът е изложил оплаквания, определени от него 
като неправилност на въззивното решение, поради 
нарушаване на материалния закон и на процесуалните 
правила- касационни основания по чл.281,т.3 ГПК. 

Ответникът по касация – К. К. К. – Т., Я., чрез 
пълномощника си – адв.М. Т. е на становище,че 
подадената касационна жалба е неоснователна. 

Върховният касационен съд, състав на първо 
търговско отделение, след като прецени данните по делото 
приема следното: 

С определение №4 от 10.01.2013г., постановено по 
делото, решението е допуснато до касационно обжалване 
на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК по въпросите: 1/ „ 
Съставлява ли липсата на изчерпване на правото, 
регламентирана в чл.15,ал.1от ЗМГО, елемент от 
фактическия състав на нарушението по чл.73, ал.1 във вр. 
чл.13,ал.2, т.3 от ЗМГО.” ; 2/ „ Осъщественият без 
съгласието на притежателят на марката внос на 
оригинални стоки, знакът на марката, върху които е 
поставен със съгласие на притежателя й, представлява ли 
нарушение на правото на регистрирана марка по смисъла 
на чл.73,ал.1 във вр. чл.13, ал.2, т.3 от ЗМГО. Тези въпроси 
са разрешени от състава на Софийски апелативен съд в 
противоречие с приетото с ТР ОСТК №1/08г. и с ТР ОСТК 
№1/12г.- разясняващо и изрично разглеждащо липсата на 
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противоречие между преюдициалното запитване по делото 
и приетото тълкуване на закона с ТР ОСТК №1/08г.  

С решението, предмет на касационно обжалване, 
състав на Софийски апелативен съд е приел, че е 
установено в производството, изключителното право на 
ищеца върху търговските марки за произвежданите от него 
стоки в това число и процесните. Решаващият състав е 
обосновал,с оглед разпоредбата на пар.1, т.12 ДР ЗМГО, че 
в случая се касае до внос на тези оригинални стоки, като е 
направен и извод, че е налице извършено нарушение по 
смисъла на чл.13, ал.2, т.3 ЗМГО. В тази връзка, подробно 
е разгледано оплакването на въззиваемия за противоречие 
с Регламент №2913/92 на Съвета от 12.10.1992г., като е 
мотивирана неоснователността му. Въззивният съд е 
разгледал и изричните указания, дадени с определението 
за преюдициално запитване, като е счел за фактически 
недоказано поддържаното за транзитно преминаване на 
стоките през територията на Р България- така е 
мотивирано, че тези стоки са предназначени за реализация 
в ЕИП. Поради това, съдът е приел, че следва да приложи 
постановеното от съда на ЕС определение по 
преюдициално запитване във връзка с указаното в него, че 
притежателят на марка може да се противопостави на 
първото пускане на пазара в ЕИП, без негово съгласие и на 
оригинални стоки, носещи регистрираната от него марка, 
като е мотивирал, че ТРОСТК №1/08г. противоречи на това 
определение, но с оглед чл.15 ЗНА следва да бъде 
съобразено именно то, а не задължителното тълкуване на 
ВКС, направено след като вече е било отправено 
преюдициалното запитване.  

Поставените от касатора въпроси са решени от 
състава на апелативения съд в противоречие с 
разясненията приети с ТР ОСТК №1/15.06.2009г. и ТР 
ОСТК №1/11.05.2012г. С първото посочено решение е 
даден отговор на тези въпроси, като негов предмет на 
тълкуване е приложението на нормата на чл.73, ал.1 ЗМГО. 
ВКС, чрез цитираната задължителна практика е приел, че 
вносът на оригинални стоки не съставлява нарушение на 
правото на марка по смисъла на чл.73 ЗМГО, във вр. чл.13, 
ал.2,т.3 ЗМГО и на носителя на това право не е 
предоставена исковата защита по чл.76 ЗМГО. 
Изчерпването на правото на марка по чл.15, ал.1 ЗМГО е 
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юридически факт, относим само към оригинални стоки – т.е. 
такива носещи графично изображение на знака на 
регистрираната марка със съгласие на притежателя й. 
Нарушението при накърняване на правомощие на 
разпореждането с марката, в случаите когато е осъществен 
внос на оригинални стоки без да е изчерпано правото на 
маркопритежателя, е определено по чл. 13, ал.1, пр.2-ро 
ЗМГО, вр. чл.15, ал.1 ЗМГО, а защитата срещу това 
нарушение се реализира чрез институтите на договорното 
право и извъндоговорната отговорност, а не по реда на 
специалните искове. С ТРОСТК № 1/12г. изрично е 
констатирана липса на противоречие между приетото с 
преюдициалното запитване по д. С-449/09 на СЕС и 
тълкуването на разглежданата норма на националното 
право, като именно в тази връзка е и решението на Общото 
събрание на Търговска колегия на ВКС, че не следва да се 
приеме за загубило сила приетото в т.1 на ТР ОСТК 
№1/08г. С оглед така установения и мотивиран различен 
режим на реализиране отговорността за нарушение на 
правото върху марка и ясното диференциране в мотивите 
на ТРОСТК №1/12г.между нарушенията на отделните 
правомощия, включени в съдържанието на правото на 
марка и исковете, с които маркопритежателя може да 
защити правата си, в т.6 ВКС, ТК изрично е обърнал 
внимание на съдилищата за необходимостта от ясно и 
изчерпателно разглеждане на фактите и обстоятелствата, 
съобразно които да бъде определена правната 
квалификация на претенциите и съответно да бъде очертан 
предмета на делото, както и свързаните с него предмет на 
доказване и допустимите и относими възражения на 
ответника. 
Първоинстанционният съд е отхвърлил исковете, 
приемайки, че не е налице внос на процесните стоки по 
смисъла на пар. 1, т.12 ДР ЗМГО и това е неговия решаващ 
мотив. Предмет на въззивно обжалване е именно този 
извод на СГС и преценката на състава на апелативния съд 
е следвало да бъде съобразена с изложените доводи във 
въззивната жалба- наличието на предпоставката на т.12 на 
пар.1 ДР ЗМГО и преценка на доказателствата, 
установяващи или опровергаващи наличието на внос. 
Излагайки мотиви за съответствието на ТР ОСТК на ВКС с 
европейските норми, съставът на САС се е отклонил от 
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произнасяне по въпроса, с който е бил сезиран и не се е 
произнесъл по оспорването на доказателствата, свързани с 
вноса на процесните стоки.  

С оглед изложеното се налага извод, че въззивният 
съд е постановил своето решение изцяло в противоречие с 
цитираната и разгледана задължителна практика, при 
незаконосъобразното мотивиране от страна на състава, че 
няма да се съобрази с нея, поради неправилната му 
интерпретация на определението на СЕС. В тази връзка, 
въззивният съд не е разгледал заявените претенции с 
оглед задължителните за него указания на ОСТК на ВКС и 
поради това изобщо не е изложил мотиви, свързани с 
преценката и предметния обхват на спора, което има за 
правна последица касиране на решението. 

Несъответствието между заявените факти и 
обстоятелства и изложеното, но неотносимо към тях 
мотивиране на съда в това число и при определяне на 
прецизната правна квалификация на исковете, обуславя 
такава неправилност на акта, която не може да бъде 
отстранена от настоящата инстанция, която следва за 
първи път да очертае предмета на делото, в това число и 
да отстрани евентуалните несъответствия, по реда на 
чл.129 ГПК, с оглед възможностите за защита на страните, 
при спазване задължителните указания на ОСТК, което 
налага, съобразно чл.293, ал. 3 ГПК връщане на делото за 
ново разглеждане от друг състав на въззивния съд. 

Водим от гореизложеното Върховният касационен 
съд, състав на първо търговско отделение 

 
РЕШИ: 
ОТМЕНЯ решение №1436 от 03.08.2011 г. по т.д. 

№1178/2011г. на Софийски апелативен съд.  
ВРЪЩА делото за ново разглеждане от същия съд 

при друг съдебен състав. 
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РЕШЕНИЕ ОТ 31.03.2011 Г., АУРУБИС БЪЛГАРИЯ, 
C-546/09 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (ПЕТИ СЪСТАВ) 
31 март 2011 година 
„Митнически кодекс — Мита — Вносно митническо 

задължение — Лихви за забава — Период на начисляване 
на лихвите за забава — Компенсаторни лихви“ 

По дело C-546/09 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Върховен административен 
съд (България) с акт от 20 октомври 2009 г., постъпил в 
Съда на 23 декември 2009 г., в рамките на производство по 
дело 

„Аурубис България“ АД 
срещу 
Началник на Митница — Столична, по-рано 

началник на Митница — София, 
СЪДЪТ (пети състав), 
състоящ се от: г-н J.-J. Kasel, председател на състав, 

г-н M. Ilešič и г-н E. Levits (докладчик), съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón, 
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството и в съдебното заседание от 19 януари 2011 
г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за „Аурубис България“ АД, от адв. L. Ruessmann и 

адв. Св. Йорданова, 
– за началника на Митница — Столична, по-рано 

началник на Митница — София, от адв. T. Попгеоргиева и 
адв. С. Вълкова, 

– за Европейската комисия, от г-н B.-R. Killmann и г-жа 
С. Петрова, в качеството на представители, 

предвид решението, взето след изслушване на 
генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 

постанови настоящото: 
 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 201, параграф 1, буква а) и параграф 2 
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във връзка с член 214, член 222, параграф 1, буква а) и 
член 232, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно 
създаване на Митнически кодекс на Общността (OВ L 302, 
стp. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 
2, том 5, стр. 58), изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 
на Съвета от 20 ноември 2006 г. (OВ L 363, стp. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 
7, стр. 15, наричан по-нататък „Митническият кодекс“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Аурубис България“ АД (наричано по-нататък „Аурубис“) и 
началника на Митница — Столична, по-рано началник на 
Митница — София (наричан по-нататък „началникът на 
митницата“), относно размера на дължимите лихви върху 
сумата на определеното допълнително задължение на това 
дружество за внасяне на данък върху добавената стойност 
(наричан по-нататък „ДДС“), както и относно началната 
дата, от която се дължат тези лихви. 

Правна уредба 
Правна уредба на Съюза  
3 Член 201, параграф 1, буква а) и параграф 2 от 

Митническия кодекс предвижда: 
„1. Вносно митническо задължение възниква при: 
a) допускане за свободно обращение на стока, 

подлежаща на облагане с вносни сборове; или 
[…] 
2. Митническото задължение възниква от момента на 

приемане на митническата декларация“. 
4 Член 214, параграф 3 от Митническия кодекс гласи: 
„Компенсаторни лихви се прилагат в случаите и при 

условията, определени от разпоредбите, приети съгласно 
процедурата на комитета, за да се предотврати финансова 
облага като резултат от отлагане на датата на възникване 
на митническото задължение или на вземане под отчет на 
митническото задължение“. 

5 Член 222, параграф 1, буква а), първа и втора 
алинея от Митническия кодекс предвижда: 

„Размерът на сборове, за който е извършено 
уведомяването по член 221, трябва да бъде заплатен от 
длъжника в следните срокове: 
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a) когато лицето не ползва никакво улеснение за 
плащане по членове 224—229, плащането трябва да се 
извърши в срока, който му е определен.  

Без да се засяга член 244, втора алинея, този срок не 
може да надвишава 10 дни от уведомяването на длъжника 
за размера на дължимите сборове, и в случай на обобщено 
вземане под отчет съгласно член 218, параграф 1, втора 
алинея, срокът трябва да бъде определен по такъв начин, 
че да не позволи на длъжника да получи по-дълъг срок от 
този, който би получил, ако се е ползвал от отсрочване на 
[…] плащането“. 

6 Член 232 от Митническия кодекс гласи: 
„1. Когато размерът на сборовете не е платен в 

определения срок: 
[…] 
б) се събира лихва за забава, начислена върху 

размера на сборовете. Размерът на лихвата за забава 
може да бъде по-висок от лихвата на кредит. [Размерът на 
лихвата за забава не може да е по-нисък от лихвата на 
кредит.] 

2. Митническите органи могат да не събират лихва за 
забава: 

[…] 
в) когато сборовете са изплатени до пет дни след 

изтичане на срока, предвиден за плащането. 
[…]“. 
7 Член 519, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 

2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне 
на разпоредби за прилагане на Регламент № 2913/92 (ОВ L 
253, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 2, том 7, стр. 3), изменен с Регламент (EО) № 
214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 г. (ОВ L 62, 
стр. 6, наричан по-нататък „Регламентът за прилагане“), 
гласи: 

„При възникване на митническо задължение с оглед 
компенсаторни продукти или стоки, въведени под режим на 
активно усъвършенстване или митнически режим на 
временен внос, върху размера на митническите сборове се 
дължи компенсаторна лихва за въпросния период“. 

8 Съгласно член 2, параграф 1, буква г) от Директива 
2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно 
общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 
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L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., 
глава 9, том 3, стр. 7) вносът на стоки подлежи на облагане 
с ДДС. 

9 По отношение на заплащането на дължимия при 
внос на стоки ДДС член 211, първа алинея от Директива 
2006/112 предвижда, че държавите членки установяват 
подробните правила за заплащане на дължимия ДДС при 
вноса на стоки. 

Национална правна уредба 
10 Член 59, алинея 2 от Закона за данък върху 

добавената стойност (ДВ бр. 63, 4.8.2006 г.), изменен (ДВ 
бр. 52, 29.6.2007 г., наричан по-нататък „Законът за ДДС“), 
предвижда: 

„Когато съгласно митническото законодателство 
възникне задължение за заплащане на лихви върху 
митните сборове по митническо задължение, възниква и 
задължение за заплащане на лихви върху несъбрания 
данък“. 

11 Член 60 от Закона за ДДС, озаглавен „Плащане на 
данъка при внос“, гласи: 

„(1) Начисленият от митническите органи данък се 
внася в републиканския бюджет по реда и в сроковете, 
предвидени за заплащане на митните сборове. 

(2) Начисленият от митническите органи данък при 
вноса на територията на страната не може да се прихваща 
от органите по приходите или митническите органи с други 
вземания“. 

Обстоятелствата в основата на спора и 
преюдициалните въпроси 

12 През периода от 6 до 30 ноември 2007 г. Аурубис 
внася меден концентрат с произход от Македония. Стоките 
са „допуснати за свободно обращение“. 

13 Митническите декларации са попълнени въз 
основа на предварителната цена, посочена във фактурата 
на продавача и установена при спазване на методиката за 
определяне на цената, предвидена в сключения между този 
продавач и Аурубис търговски договор. 

14 Окончателната цена на стоките е определена във 
финалната фактура от 18 февруари 2008 г. 

15 На 20 юни 2008 г. по своя инициатива и на 
основание член 78, параграф 1 от Митническия кодекс 
Аурубис подава молба, с която уведомява митническите 
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органи, че доставчикът е издал финалната фактура за 
внесените стоки, като приканва посочените органи да 
предприемат действия съгласно правомощията им по 
закон, в случай че считат за необходимо да се извърши 
последващо изменение на митническата стойност на 
стоката. 

16 На 15 юли 2008 г. началникът на митницата издава 
решение (наричано по-нататък „решението от 2008 г.“), с 
което установява допълнително държавно вземане за ДДС 
в размер на 113 822,82 лева, което да бъде заплатено 
заедно със законната лихва от датата на възникване на 
митническото задължение. Решението, с което е определен 
седемдневен срок за плащане, е връчено на Аурубис на 16 
юли 2008 г. 

17 С платежно нареждане от 23 юли 2008 г. Аурубис 
заплаща задължението си за ДДС, определено с 
решението от 2008 г. Това задължение е взето под отчет на 
24 юли 2008 г. 

18 Като оспорва наложеното с решението от 2008 г. 
задължение за заплащане на лихва за забава, Аурубис 
сезира Административен съд София-град, който с Решение 
от 19 март 2009 г. потвърждава митническото решение от 
2008 г. 

19 На 3 април 2009 г. Аурубис подава касационна 
жалба пред Върховния административен съд, с която 
оспорва законосъобразността на посоченото съдебно 
решение. 

20 Като се позовава на членове 201 и 214 от 
Митническия кодекс, началникът на митницата приема, че 
лихвата за забава върху допълнителното митническо 
задължение и допълнителното задължение за ДДС се 
дължи, считано от датата, на която стоките са „допуснати 
за свободно обращение“. От своя страна Аурубис счита, че 
лихвите за забава се дължат едва от по-късна дата — след 
вземането под отчет на митническото задължение и след 
уведомяването на длъжника — и по-специално от датата, 
на която изтича срокът за плащане на взетото със 
закъснение под отчет задължение. 

21 При тези обстоятелства Върховният 
административен съд решава да спре производството и да 
постави на Съда следните преюдициални въпроси: 
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„1) Следва ли разпоредбата на член 232, параграф 1, 
буква б) от [Регламент № 2913/92] да бъде тълкувана от 
националните съдилища в смисъл, че митническите органи 
могат да начисляват лихва за забава върху сумата на 
допълнителните митнически задължения само за периода, 
следващ вземането под отчет, уведомяването на длъжника 
и изтичането на определения от митническия орган срок за 
плащането на допълнителните задължения, предвиден в 
член 222, параграф 1, буква а) от горепосочения 
регламент? 

2) Следва ли разпоредбата на член 214, параграф 3 
от [Регламент № 2913/92] при липса на съответни 
разпоредби в Регламент [№ 2454/93] да бъде тълкувана в 
смисъл, че националните власти не могат да прилагат 
компенсаторна лихва във връзка с периода от датата на 
първоначалната митническа декларация до датата на 
последващото вземане под отчет? 

3) Следва ли разпоредбите на [Регламент № 2913/92] 
и на [Регламент № 2454/93] да бъдат тълкувани в смисъл, 
че ако не е налице национално законодателство, изрично 
предвиждащо увеличение на митото или друга национална 
санкция при последващо вземане под отчет, равна по 
размер на сумата, която би била начислена като лихва за 
забава за периода от датата на възникването на 
задължението до датата на последващото вземане под 
отчет, правото на Общността не дава основание на 
националните съдилища да прилагат такова увеличение 
или санкция?“. 

По допустимостта на преюдициалното запитване 
22 Тъй като в главното производство се разглежда 

въпросът за изискуемостта на лихвата за забава върху 
допълнително задължение за ДДС, първо следва да се 
провери дали е допустимо преюдициалното запитване, 
отнасящо се до тълкуването на митническите разпоредби 
на Съюза. 

23 Всъщност тези разпоредби намират приложение в 
главното производство единствено въз основа на нормите 
на българското право, и по-специално на член 59, алинея 2 
и на член 60, алинея 1 от Закона за ДДС, които препращат 
към митническото законодателство, доколкото гласят, че 
когато съгласно митническото законодателство възникне 
задължение за заплащане на лихви върху митните сборове 
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по митническо задължение, възниква и задължение за 
заплащане на лихви върху несъбрания данък и съответно 
че този данък се внася в бюджета по реда и в сроковете, 
предвидени за заплащане на митните сборове. 

24 Във връзка с това е достатъчно да се припомни, че 
съгласно трайно установената практика Съдът е 
компетентен да дава отговор на зададените от 
националните съдилища въпроси дори когато фактите в 
главното производство са извън приложното поле на 
правото на Съюза, ако правната уредба в националното 
законодателство на непредвидените в правото на Съюза 
положения е съобразена с уредбата в това право. Съгласно 
практиката на Съда за правния ред на Съюза е налице 
явен интерес от еднакво тълкуване на всички разпоредби 
от правото на Съюза, независимо от изискванията за 
прилагането им, за да се избегнат бъдещи различия в 
тълкуването (в този смисъл вж. по-специално Решение от 
17 юли 1997 г. по дело Giloy, C-130/95, Recueil, стр. I-4291, 
точки 19—28, Решение от 11 октомври 2001 г. по дело 
Adam, C-267/99, Recueil, стр. I-7467, точки 23—29, Решение 
от 15 януари 2002 г. по дело Andersen og Jensen, C-43/00, 
Recueil, стр. I-379, точки 15—19, Решение от 16 март 2006 г. 
по дело Poseidon Chartering, C-3/04, Recueil, стр. I-2505, 
точки 14—19, както и Решение от 21 октомври 2010 г. по 
дело Eredics и Sápi, C-205/09, все още непубликувано в 
Сборника, точка 33). 

25 При тези обстоятелства преюдициалното 
запитване трябва да се приеме за допустимо. 

По преюдициалните въпроси 
По първия въпрос 
26 С първия си въпрос запитващата юрисдикция по 

същество иска да установи дали член 232, параграф 1, 
буква б) от Митническия кодекс следва да се тълкува в 
смисъл, че митническите власти могат на основание на 
тази разпоредба да начисляват лихва за забава върху все 
още несъбраната сума по митните сборове само за 
периода след изтичането на срока за плащането на тази 
сума. 

27 В това отношение следва да се отбележи, че 
съгласно самия текст на член 232, параграф 1, буква б) от 
Митническия кодекс лихва за забава се начислява върху 
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размера на сборовете, когато „размерът на сборовете не е 
платен в определения срок“. 

28 Следователно, за да бъде начислена лихвата за 
забава, е необходимо митните сборове да не са заплатени 
в определения срок и не може да се начисли такава лихва, 
ако носителят на митническото задължение го е платил в 
рамките на предоставения му срок.  

29 С лихвата за забава се цели да се противодейства 
на последиците от просрочването на плащането, и по-
специално да не се дава възможност на носителя на 
митническото задължение неоснователно да извлича полза 
от обстоятелството, че задържа на свое разположение 
дължимите суми след определения срок за плащането на 
това задължение. Именно поради това член 232, параграф 
1, буква б) от Митническия кодекс предвижда, че размерът 
на лихвата за забава не може да е по-нисък от лихвата на 
кредит. 

30 Това тълкуване — едновременно граматическо и 
телеологическо — се потвърждава от систематиката на 
член 232 от Митническия кодекс, доколкото в параграф 2, 
буква в) от него се предвижда, че митническите органи 
могат да не събират лихва за забава, когато сборовете са 
изплатени до пет дни след изтичане на срока, предвиден за 
плащането. 

31 Тъй като обаче изплащането на митническото 
задължение в рамките на пет дни след изтичането на срока 
за плащане дава възможност на митническите органи да не 
събират лихва за забава, моментът, от който започва да 
тече тази лихва, несъмнено също трябва да е моментът на 
изтичането на предвидения срок за плащане. 

32 Следователно съгласно член 232, параграф 1, 
буква б) от Митническия кодекс лихвата за забава може да 
се начислява само за периода след изтичането на срока за 
плащане на митническото задължение, тъй като с 
посочената разпоредба не се цели нито да се предотвратят 
претърпените от митническите органи финансови загуби, 
нито да се компенсират ползите за стопанските субекти от 
дължащите се на техни действия закъснения при вземането 
под отчет на митническото задължение по смисъла на 
посочения кодекс, както и при определянето на неговия 
размер или на задълженото лице. 



241 

33 Всъщност, когато митническото задължение 
възниква на основание членове 202—205, 210, 211 и 220 от 
Митническия кодекс, всички от които уреждат случаи, 
характеризиращи се с извършването на определено 
нарушение на митническата уредба на Съюза от страна на 
съответния стопански субект, нито Митническият кодекс, 
нито Регламентът за прилагане предвиждат специални 
мерки, като например увеличение на митото със сума, 
съответстваща на размера на лихвата за забава, която би 
била дължима за периода от датата на възникването на 
митническото задължение до датата на вземането му под 
отчет или за периода от датата, на която е станало 
изискуемо първоначално взетото под отчет задължение, до 
датата на последващото вземане под отчет на това 
задължение (вж. в този смисъл Решение от 16 октомври 
2003 г. по дело Hannl-Hofstetter, C-91/02, Recueil, стр. 
I-12077, точки 19 и 23). 

34 Ето защо с оглед на изложените съображения на 
първия въпрос трябва да се отговори, че член 232, 
параграф 1, буква б) от Митническия кодекс следва да се 
тълкува в смисъл, че лихва за забава върху все още 
несъбраната сума по митните сборове може да се 
начислява на основание на тази разпоредба само за 
периода след изтичането на срока за плащането на тази 
сума. 

По втория въпрос 
35 С втория си въпрос запитващата юрисдикция по 

същество иска да установи дали при липса на съответни 
разпоредби в Регламента за прилагане член 214, параграф 
3 от Митническия кодекс следва да бъде тълкуван в 
смисъл, че националните власти не могат на основание на 
тази разпоредба да прилагат компенсаторна лихва спрямо 
носителя на митническото задължение за периода от 
датата на първоначалната митническа декларация до 
датата на последващото вземане под отчет. 

36 Във връзка с това обаче е достатъчно да се 
отбележи, че член 214, параграф 3 от Митническия кодекс 
изрично предвижда, че компенсаторни лихви се прилагат в 
случаите и при условията, „определени от разпоредбите, 
приети съгласно процедурата на комитета“. 

37 В член 519, параграф 1 от Регламента за 
прилагане се предвижда, че компенсаторни лихви се 
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прилагат само при възникване на митническо задължение с 
оглед на компенсаторни продукти или стоки, въведени под 
режим на активно усъвършенстване или митнически режим 
на временен внос. 

38 По тази причина митническата администрация не 
може да се основава на член 214, параграф 3 от 
Митническия кодекс, за да прилага компенсаторни лихви в 
рамките на други митнически режими. 

39 Следователно на втория въпрос трябва да се 
отговори, че при липса на съответни разпоредби в 
Регламента за прилагане член 214, параграф 3 от 
Митническия кодекс следва да се тълкува в смисъл, че 
националните власти не могат на основание на тази 
разпоредба да прилагат компенсаторна лихва спрямо 
носителя на митническото задължение за периода от 
датата на първоначалната митническа декларация до 
датата на последващото вземане под отчет. 

По третия въпрос 
40 С третия си въпрос запитващата юрисдикция по 

същество иска да установи дали правото на Съюза допуска 
националните власти да прилагат санкция за митническо 
нарушение, която не е изрично предвидена от 
националното законодателство. 

41 Във връзка с това следва да се напомни, че по 
отношение на митническите нарушения Съдът е приел, че 
при липсата на хармонизация на законодателството на 
Съюза в тази област държавите членки са компетентни да 
изберат санкциите, които според тях са подходящи. Все пак 
те са длъжни да упражняват тази компетентност при 
спазване на правото на Съюза и на неговите общи 
принципи (вж. Решение от 7 декември 2000 г. по дело De 
Andrade, C-213/99, Recueil, стр. I-11083, точка 20 и Решение 
по дело Hannl-Hofstetter, посочено по-горе, точка 18). 

42 Сред тези принципи обаче е и принципът за 
законоустановеност на нарушенията и наказанията (вж. 
Решение от 3 май 2007 г. по дело Advocaten voor de Wereld, 
C-303/05, Сборник, стр. I-3633, точка 46). Този принцип 
изисква законът да определя ясно нарушенията и 
наказанията, с които те се санкционират. Това условие е 
изпълнено, когато от текста на приложимата разпоредба, а 
при нужда и чрез тълкуването ѝ от съдилищата, правният 
субект може да разбере за кои действия и бездействия се 
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предвижда наказателна отговорност (вж. Решение по дело 
Advocaten voor de Wereld, посочено по-горе, точка 50 и 
Решение от 22 май 2008 г. по дело Evonik 
Degussa/Комисия, C-266/06 P, точка 39). 

43 С оглед на изложеното по-горе на третия въпрос 
следва да се отговори, че общите принципи на правото на 
Съюза, и по-специално принципът на законоустановеност 
на нарушенията и наказанията, не допускат националните 
власти да прилагат санкция за митническо нарушение, 
която не е изрично предвидена от националното 
законодателство. 

По съдебните разноски 
44 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (пети състав) 
реши: 

1) Член 232, параграф 1, буква б) от Регламент 
(ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година 
относно създаване на Митнически кодекс на 
Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на 
Съвета от 20 ноември 2006 г., следва да се тълкува в 
смисъл, че лихва за забава върху все още несъбраната 
сума по митните сборове може да се начислява на 
основание на тази разпоредба само за периода след 
изтичането на срока за плащането на тази сума. 

2) При липса на съответни разпоредби в 
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 
година за определяне на разпоредби за прилагане на 
Регламент № 2913/92, изменен с Регламент (EО) № 
214/2007 на Комисията от 28 февруари 2007 г., член 214, 
параграф 3 от Регламент № 2913/92, изменен с 
Регламент № 1791/2006, следва да се тълкува в смисъл, 
че националните власти не могат на основание на тази 
разпоредба да прилагат компенсаторна лихва спрямо 
носителя на митническото задължение за периода от 
датата на първоначалната митническа декларация до 
датата на последващото вземане под отчет. 
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3) Общите принципи на правото на Съюза, и по-
специално принципът за законоустановеност на 
нарушенията и наказанията, не допускат националните 
власти да прилагат санкция за митническо нарушение, 
която не е изрично предвидена от националното 
законодателство. 
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РЕШЕНИЕ № 9814/07.01.2011 на Върховния 
административен съд на Република България - Първо 
А отделение 

 
в съдебно заседание на седми юни две хиляди и 

единадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИРОСЛАВ МИРЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВА 
СВИЛЕНА ПРОДАНОВА 
при секретар Кармен Китова и с участието 
на прокурора Лидия Ангелова изслуша докладваното 
от съдията МИРА РАЙЧЕВА по адм. дело № 

6077/2009.  
 
Производство по чл.208 и сл. от АПК. Образувано по 

касационна жалба „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД (със старо 
фирмено наименование „КУМЕРИО МЕД” АД), гр. Пирдоп, 
Софийска област, Индустриална зона, представлявано от 
изпълнителния директор Никола Луи Мишел Треан, чрез 
адв. Динко Йорданов, против Решение № 20 от 19.03.2009 
год. на Административен съд – София – град, Първо 
отделение, 5-ти състав, постановено по адм. д. № 
5475/2008 год. по описа на съда, с което е отхвърлена 
жалбата на „Кумерио Мед” АД, гр. Пирдоп срещу Решение 
№ К 47-0508/15.07.2008 год. на началника на Митница 
София в частта, с която е определено допълнително 
държавно вземане за законна лихва върху ДДС в размер на 
113 822.82 лв., считано от датата на възникване на 
задължението до датата на окончателното му погасяване. 
Предмет на спора е размерът на дължимата законна лихва 
от дружеството, в зависимост от датата, от която тя би 
следвало да се дължи. В касационната жалба се търди, че 
съдебното решение е неправилно като постановено при 
отменителни основания по чл.209, т.3 АПК, изразяващи се 
в противоречащ на материалния закон и необоснованост 
извод за дължимост на законна лихва върху последващо 
определено задължение за ДДС при внос - от момента на 
подаване на митническата декларация за внос. Иска се 
отмяна на съдебното решение и на митническия акт и 
присъждане на направените разноски. Ответникът - 
Митница Столична, чрез юрк. Попгеоргиева, оспорва 
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жалбата. Твърди, че правилно първоинстанционният съд е 
потвърдил митническия акт в обжалваната част. 
Представителят на Върховната административна 
прокуратура дава заключение за основателност на 
касационната жалба в подробно становище по съществото 
на делото. Върховният административен съд, състав на 
Първо „А” отделение, като обсъди допустимостта на 
касационната жалба и направените в нея оплаквания, при 
спазване на разпоредбите на чл.218 и чл.220 АПК, намира 
касационната жалба за процесуално допустима и 
основателна, поради следното:  

Пред първоинстанционния съд не е имало спор по 
фактите и те са следните: С визираните в оспореното 
решение 20 броя ЕАД дружеството - касационен 
жалбоподател е оформило под режим „освобождаване за 
крайно потребление” стоки - меден концентрат от 
Македония, при което митническото оформяне е било 
извършено въз основа на провизорна цена на стоките, 
определена от доставчика с фактура от 31.10.2007 год., 
подлежаща на последващи изменения, настъпващи след 
датата на вноса в резултат на промените на борсовите 
цени на продадените и вече внесени в страната стоки. 
Доставчикът е издал финална фактура от 18.02.2008 год., 
дружеството е уведомило митническите органи за 
финалната фактура и ги е поканило да коригират, при 
нужда, митническата облагаема стойност. На 15.07.2008 
год. е издадено процесното Решение, с което е определен 
посочения размер допълнителен ДДС и лихви до 
окончателното изплащане на сумата. На 16.07.2008 год. 
дружеството е получило решението и покана за 
доброволно плащане, като е платило главницата на 
допълнителното задължение на 23.07.2008 год. За да 
отхвърли жалбата на дружеството против митническия акт 
в обжалваната му част, административният съд е приел, че 
задължението за лихва като акцесорно следва съдбата на 
главното задължение и на датата на възникване на 
митническо задължение за внос/датата на подаване на 
ЕАД/ става изискуемо и задължението за плащане на ДДС 
като покана не е необходима, за да изпадне длъжникът в 
забава, защото падежът на задължението е законово 
определен. Решението е неправилно като постановено в 
противоречие с материалния закон и необоснованост. 
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Съгласно чл.16, ал.1 от ЗДДС, внос на стоки по смисъла на 
този закон е въвеждането на необщностни стоки на 
територията на страната. Съгласно чл.54, ал.1 от същия 
закон данъчното събитие при внос на стоки възниква и 
данъкът става изискуем на датата, на която възниква 
задължението за заплащане на вносни митни сборове на 
територията на страната или би следвало да възникне, 
включително когато задължение не съществува или 
размерът му е нула. Чл.59, ал.2 от ЗДДС разпорежда, че 
когато съгласно митническото законодателство възникне 
задължение за заплащане на лихви върху митните сборове 
по митническо задължение, възниква и задължение за 
заплащане на лихви върху несъбрания данък. По чл.201, 
§1, б.”а” и §2 от Регламент № 2913/1992 год. на Съвета 
/Митнически кодекс на Общността /МКО/, вносно 
митническо задължение възниква при допускане за 
свободно обращение на стока, подлежаща на облагане с 
вносни сборове, като митническото задължение възниква 
от момента на приемане на митническата декларация. 
Разпоредбата на чл.217, §1 от МКО постановява, че 
размерът на вносните сборове, който произтича от дадено 
митническо задължение, трябва да бъде изчислен 
незабавно в момента, в който те разполагат с 
необходимите данни, и да бъде вписан в счетоводните 
документи или на друг носител на счетоводна информация, 
което представлява вземане под отчет. Длъжникът, на 
основание чл.221, §1 от МКО, следва да бъде уведомен за 
размера на сборовете по подходящ начин, веднага след 
като този размер бъде взет под отчет. По чл.222, §1, б.”а” 
от същия пряко приложим общностен нормативен акт, 
размерът на сборовете, за които е извършено 
уведомяването по чл.221, трябва да бъде заплатен от 
длъжника в срока, който му е определен с поканата. 
Съгласно чл.232, §1, б.”б” МКО, когато размерът на 
сборовете не е платен в определения срок се събира лихва 
за забава, начислена върху размера на сборовете, като 
нейният размер не може да бъде по-висок от лихвата за 
кредит.  

Процесният митнически акт е мотивиран от правна 
страна с разпоредбите на чл.201, 214, 218, §2 и чл.221 от 
МКО. Съдът на Европейския съюз с Решение от 31.03.2011 
год. по дело С-546/2009 год., образувано по преюдициално 
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запитване на тричленен състав на Върховния 
административен съд на Република България по адм. д. № 
6077/2009 год. на ВАС, с предмет аналогичен на процесния 
казус, е дал задължително тълкуване на разпоредбите на 
член 201, параграф 1, буква а) и параграф 2 във връзка с 
член 214, член 222, параграф 1, буква а) и член 232, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 
Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на 
Митнически кодекс на Общността. Съгласно т. 27 от 
мотивите на това Решение, самият текст на разпоредбата 
на чл.232, §1 „б” МКО предвижда начисляване на лихви 
след изтичане на срока за плащане, който видно от 
систематичното място на разпоредбата е този, даден с 
поканата за плащане по чл. 221, §1 от МКО. По т.32 и 33 от 
мотивите на решението „съгласно член 232, параграф 1, 
буква б) от Митническия кодекс лихвата за забава може да 
се начислява само за периода след изтичането на срока за 
плащане на митническото задължение, тъй като с 
посочената разпоредба не се цели нито да се предотвратят 
претърпените от митническите органи финансови загуби, 
нито да се компенсират ползите за стопанските субекти от 
дължащите се на техни действия закъснения при вземането 
под отчет на митническото задължение по смисъла на 
посочения кодекс, както и при определянето на неговия 
размер или на задълженото лице. Когато митническото 
задължение възниква на основание членове 202-205, 210, 
211 и 220 от Митническия кодекс, всички случаи, 
характеризиращи се с извършването на определено 
нарушение на митническата уредба на Съюза от страна на 
съответния стопански субект, както Митническият кодекс, 
така и Регламентът за прилагане предвиждат специални 
мерки, като например увеличение на митото със сума, 
съответстваща на размера на лихвата за забава, която би 
била дължима за периода от датата на възникването на 
митническото задължение до датата на вземането му под 
отчет или за периода от датата, на която е станало 
изискуемо първоначално взетото под отчет задължение, до 
датата на последващото вземане под отчет на това 
задължение датата на последващото вземане под отчет на 
това задължение (вж. в този смисъл Решение от 16 
октомври 2003 год. по дело Hannl-Hofstetter, C-91/02, 
Recueil, стр. I-12077, точки 19 и 23). От мотивите на СЕС по 
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втория преюдициален въпрос ясно се вижда, че 
разпоредбата на чл.214, §3 МКО е неприложима за случая, 
тъй като тя се отнася за стоки, въведени под режим на 
активно усъвършенстване или митнически режим на 
временен внос, какъвто процесният случай не е. Отговорът 
на третия преюдициален въпрос е категоричен, че общите 
принципи на правото на Съюза, и по-специално принципът 
за законоустановеност на нарушенията и наказанията, не 
допускат националните власти да прилагат санкция за 
митническо нарушение, която не е изрично предвидена от 
националното законодателство. Настоящият състав на 
касационната инстанция не споделя главните доводи на 
ответника по касационната жалба, че такава разпоредба в 
Закона за митниците съществува и това е тази на чл.211, 
ал.1, т.2 вр. чл.199, ал.1, т.1 от закона. Тази разпоредба 
гласи : „Когато размерът на митните сборове не е заплатен 
в определения срок, митническите органи събират 
законната лихва върху размера на митните сборове.”. Тя 
изцяло възпроизвежда тази на чл.232, §1, б.”б”МКО, за 
която заедно с останалите разпоредби на Кодекса и на 
Регламента за прилагане изрично в мотивите на СЕС е 
прието, че не съдържат обсъжданите санкции. В точка 23 от 
мотивите на цитираното в мотивите на Решението на СЕС 
по дело С-546/2009, Решение от 16 октомври 2003 год. по 
дело Hannl-Hofstetter, C-91/02, Recueil, стр. I-12077, е 
казано, че „митническият кодекс и регламентът за 
прилагане трябва да се тълкуват в смисъл, че те не 
противоречат на правна уредба, която предвижда едно 
увеличение на митническото задължение в случай на 
възникване на митническо задължение по смисъла на 
членове 202 до 205 или 210 или 211 от митническия кодекс 
на общността или в случай на събиране a posteriori по 
смисъла на чл.220 от същия кодекс, чиято обща сума 
съответства на лихвите за забава, които биха били 
дължими за въпросния период между възникването на 
митническото задължение и неговото вземане под отчет 
или също, в случай на събиране впоследствие по смисъла 
на чл.220 от МКО, между датата на изискуемост на 
митническото задължение, взето под отчет първоначално и 
последващото му вземане под отчет, при условие, че 
лихвеният процент бъде определен при аналогични 
условия на тези, които преобладават в националното право 
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за нарушения от същото естество и същата тежест и които 
придават на санкцията характер на ефективност, 
пропорционалност и възпиращ ефект.” Посоченият извод 
става ясен като се съобрази обсъжданата по дело С-
91/2002 разпоредба на австрийското национално право. Тя 
гласи следното : „Когато, с изключение на посочените в 
параграф 2 случаи, е възникнало митническо задължение 
по силата на членове от 202 до 205 и от 210 до 211 от 
митническия кодекс, или в случай на събиране на 
митническо задължение на основание на чл.220 от 
митническия кодекс, едно увеличение на митническото 
задължение трябва да бъде заплатено, чиято обща сума 
съответства на лихвите за забава, които биха били 
дължими за въпросния период между възникването на 
митническото задължение и неговото вземане под отчет, а 
също, в случай на събиране a posteriori /впоследствие/ на 
основание на чл.220 от митническия кодекс, което 
съответства на лихвите за забава които биха били 
дължими за въпросния период между дата на изискуемост 
на митническото задължение, взето под отчет 
първоначално и последващото му вземане под отчет. 
Съществува задължение за плащане на административни 
такси на основание на чл.105.” При липса на подобна 
национална уредба обаче, подобно санкционно увеличение 
на публичните задължения е недопустимо. След като 
жалбоподателят е заплатил допълнително-определения 
размер на ДДС в срока, даден му с поканата за плащане, 
той не дължи лихви за забава върху посочения размер 
главница.  

Не е основателен и доводът на ответника по 
касационната жалба в писмената защита по съществото на 
делото, че жалбоподателят дължи лихва, защото изобщо 
не му е предоставен срок за изпълнение, съответно 
първоинстанционният съд неправилно е приел, че 
длъжникът изпада в забава без покана, тъй като срокът за 
плащане съвпада с датата на възникване на задължението, 
която пък е тази на подаването на ЕАД. Това е така, защото 
разпоредбата на чл.54 ЗДДС обвързва момента на 
данъчното събитие при внос с „датата, на която възниква 
задължение за заплащане на вносни митни сборове”, а не 
тази на възникване на митническо задължение. При това, 
липсата на покана за плащане би довела изобщо до 
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недължимост на лихви за забава, макар в случая да е 
установено, че такава покана е получена от дружеството 
след издаване на процесното решение на митническия 
орган, но преди последващото вземане под отчет на 
допълнителното задължение и в 7-дневен срок длъжникът 
е заплатил задължението си за главницата. Съдебното 
решение, като неправилно, следва да се отмени, като 
вместо него бъде постановено ново по същество, с което 
по жалба на касатора оспореният митнически акт бъде 
отменен като незаконосъобразен в обжалваната част. При 
този изход на процеса ответникът следва да заплати на 
жалбоподателя деловодни разноски за двете съдебни 
инстанции в размер на 953.70 лв. 

Водим от горното и на осн. чл.222 ал.1 АПК, 
Върховният административен съд, състав на Първо „А” 
отделение 

РЕШИ: 
 
ОТМЕНЯ Решение от 19.03.2009 год. на 

Административен съд – София – град, Първо отделение, 5- 
ти състав, постановено по адм. д. № 5475/2008 год. по 
описа на съда, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:  

ОТМЕНЯ по жалба на „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД (със 
старо фирмено наименование „КУМЕРИО МЕД” АД), гр. 
Пирдоп, Софийска област, Индустриална зона, 
представлявано от изпълнителния директор Никола Луи 
Мишел Треан, чрез адв. Динко Йорданов, Решение № К 47-
0508/15.07.2008 год. на началника на Митница София в 
частта, с която е определено допълнително държавно 
вземане за законна лихва върху ДДС в размер на 113 
822.82 лв., считано от датата на възникване на 
задължението до датата на окончателното му погасяване. 

ОСЪЖДА Митница Столична да заплати на 
„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД (със старо фирмено 
наименование „КУМЕРИО МЕД” АД), гр. Пирдоп, Софийска 
област, Индустриална зона, представлявано от 
изпълнителния директор Никола Луи Мишел Треан, 
деловодни разноски за двете съдебни инстанции в размер 
на 953.70 лв. 

Решението е окончателно. 
Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Мирослав 

Мирчев 
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секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Мира Райчева 
/п/ Свилена Проданова 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 11.05.2011 г., Семерджиев, С-
31/10 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 
11 май 2011 година(*) 
„Член 92, параграф 1 от Процедурния правилник — 

Директива 90/314/ЕИО — Пакетни туристически пътувания, 
пакетни туристически ваканции и пакетни туристически 
обиколки — Обстоятелства, предхождащи 
присъединяването на Република България към 
Европейския съюз — Явна липса на компетентност на Съда 
да отговори на преюдициалните въпроси“ 

По дело C-32/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Върховен касационен съд 
(България) с акт от 30 декември 2009 г., постъпил в Съда на 
20 януари 2010 г., в рамките на производство по дело 

Тони Георгиев Семерджиев 
срещу 
ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ 
в присъствието на: 
ЗАД „Булстрад“ VIG 
СЪДЪТ (пети състав), 
състоящ се от: г-н J.-J. Kasel, председател на състав, 

г-н E. Levits и г-н M. Safjan (докладчик), съдии, 
генерален адвокат: г-н P. Mengozzi, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
след изслушване на генералния адвокат 
постанови настоящото 
Определение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 2, точка 1, буква в), член 4, параграф 
1, буква б), подточка iv) и член 5, параграф 2 от Директива 
90/314/ЕИО на Съвета от 13 юни 1990 година относно 
пакетните туристически пътувания, пакетните туристически 
ваканции и пакетните туристически обиколки (ОВ L 158, стр. 
59; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, 
том 9, стр. 248). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Семерджиев и ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ относно 
поправянето на претърпяната от него вреда вследствие на 
обстоятелството, че не е представен оригиналът на 
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застрахователната полица по застраховка „медицински 
разходи при болест и злополука на туриста“. 

Правна уредба 
Право на Съюза 
3 Член 2 от Акта относно условията за 

присъединяване на Република България и Румъния и 
измененията на Договорите, въз основа на които е 
създаден Европейският съюз (ОВ L 157, 2005 г., стр. 203, 
наричан по-нататък „Актът за присъединяване“), гласи: 

„От датата на присъединяване, разпоредбите на 
Учредителните договори и актовете, които са приети от 
институциите и от Европейската централна банка преди 
присъединяването, са задължителни за България и 
Румъния и се прилагат в тези държави при условията, 
предвидени в тези договори и в настоящия акт“. 

4 Член 52 от Акта за присъединяване, съдържащ се в 
дял II, пета част от този акт, озаглавен „Приложение на 
актовете на институциите“, гласи: 

„При присъединяването България и Румъния се 
считат за адресати на директивите и решенията по смисъла 
на член 249 от Договора за ЕО […], при условие че тези 
директиви […] са били адресирани към всички настоящи 
държави членки. С изключение на директивите и 
решенията, които влизат в сила съгласно член 254, 
параграфи 1 и 2 от Договора за ЕО, за България и Румъния 
се приема, че са получили уведомленията за тези 
директиви и решения към момента на присъединяване“. 

5 Член 53, параграф 1 от Акта за присъединяване, 
който се съдържа в същия дял, предвижда: 

„България и Румъния привеждат в действие 
необходимите за тях мерки, за да се съобразят, от датата 
на присъединяване, с разпоредбите на директивите […] по 
смисъла на член 249 от Договора за ЕО […], освен ако не е 
предвиден друг срок в настоящия акт“. 

6 Член 2 от Директива 90/314 гласи: 
„По смисъла на настоящата директива следните 

термини означават: 
1) „туристически пакет“ означава предварително 

договорената комбинация от не по-малко от два от 
следните елемент[а], когато се продава или предлага за 
продажба на цена, която включва всички разходи, и когато 
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услугата обхваща срок, по-дълъг от двадесет и четири часа 
или включва настаняване за пренощуване: 

а) транспорт; 
б) настаняване; 
в) други туристически услуги, които не са свързани с 

транспорта или настаняването, и представляват 
значителна част от туристическия пакет. 

[…] 
5) „договор“ означава споразумението, което обвързва 

потребителя с организатора и/или продавача на дребно“. 
7 Член 4 от тази директива гласи: 
„1. [...] 
б) Организаторът и/или продавачът на дребно 

предоставят също така на потребителя, в писмена или 
друга подходяща форма, своевременно преди началото на 
пътуването следната информация: 

[…] 
iv) информация за възможността да бъде сключена 

застрахователна полица за покриване на разходите при 
анулиране от страна на потребителя или на разходите за 
съдействие, включително репатриране, в случай на 
злополука или заболяване. 

2. Държавите членки гарантират, че във връзка с 
договора се прилагат следните принципи: 

а) в зависимост от конкретния туристически пакет 
договорът съдържа поне елементите, изброени в 
приложението; 

б) всички условия на договора са посочени в писмена 
или друга форма, разбираема и достъпна за потребителя, 
като те трябва да му бъдат съобщени преди сключването 
на договора; на потребителя се дава копие от тези условия; 

[…]“ 
8 Член 5 от посочената директива предвижда: 
„1. Държавите членки предприемат необходимите 

мерки, за да гарантират, че организаторът и/или 
продавачът на дребно, страна по договора, носят 
отговорност към потребителя за точното изпълнение на 
задълженията, произтичащи от договора, независимо от 
това дали тези задължения трябва да бъдат изпълнени от 
този организатор и/или продавач на дребно или от други 
доставчици на услуги, без това да засяга правото на 
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организатора и/или продавача на дребно да упражни 
правата си срещу другите доставчици на услуги. 

2. По отношение на загубите, произтичащи за 
потребителя от неизпълнението или неточното изпълнение 
на договора, държавите членки предприемат необходимите 
стъпки, за да гарантират, че организаторът и/или 
продавачът на дребно носи отговорност, освен ако такова 
неизпълнение или неточно изпълнение не е нито по тяхна 
вина, нито по вина на друг доставчик на услуги, тъй като: 

– липсите, установени при изпълнението на договора, 
се приписват на потребителя, 

– такива липси се приписват на трето лице, което не е 
свързано с предоставянето на договорените услуги, и са 
непредвидими или неизбежни, 

– такива липси се дължат на форсмажорни 
обстоятелства така, както са определени в член 4, 
параграф 6, втора алинея, подточка ii), или на събитие, 
което организаторът и/или продавачът на дребно или 
доставчикът на услугите, дори и ако положи всички усилия, 
не би могъл да предвиди или да предотврати. 

В случаите, посочени във второто и третото тире на 
първата алинея, организаторът и/или продавачът на 
дребно, страна по договора, е длъжен да окаже 
своевременно съдействие на потребителя, който е 
изпаднал в затруднение. 

По отношение на загуби, произтичащи от 
неизпълнение или неточно изпълнение на услугите, 
включени в туристическия пакет, държавите членки могат 
да допуснат обезщетението да бъде ограничено в 
съответствие с международните конвенции, регулиращи 
тези услуги. 

По отношение на вреди, различни от телесна 
повреда, произтичащи от неизпълнение или неточно 
изпълнение на услугите, включени в туристическия пакет, 
държавите членки могат да допуснат обезщетението да 
бъде ограничено по силата на договора. Това ограничение 
не трябва да бъде неразумно. 

3. Без това да засяга четвъртата алинея на параграф 
2, не може да има никаква дерогация посредством 
договорна клауза от разпоредбите на параграфи 1 и 2. 

4. Потребителят трябва да уведоми възможно най-
рано за всяко неизпълнение на договора, което установи на 
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място, съответния доставчик на услугите и организатора 
и/или продавача на дребно в писмена или в каквато и да е 
друга подходяща форма. 

Това задължение трябва да бъде ясно и изрично 
посочено в договора“. 

9 Член 7 от Директива 90/314 гласи: 
„Организаторът и/или продавачът на дребно, страна 

по договора, представя достатъчни доказателства, за да 
гарантира връщането на вложените средства и 
репатрирането на потребителя в случай на 
несъстоятелност“. 

10 Приложението към тази директива изброява:  
„[е]лементите, които трябва да бъдат включени в 

договора, ако са свързани със съответния туристически 
пакет: 

[…] 
ж) името и адреса на организатора, на продавача на 

дребно и при необходимост на застрахователя; 
[…]“ 
Национална правна уредба 
11 Съгласно член 30, параграф 7 от Закона за 

туризма преди началото на пътуването туроператорът 
пряко или чрез туристическия агент предоставя на 
потребителя оригинал на застрахователната полица по 
застраховка „медицински разходи при болест и злополука 
на туриста“. 

12 Запитващата юрисдикция подчертава, че според 
нейната постоянна съдебна практика гражданската 
отговорност при неизпълнение на договорни задължения 
включва обезщетение само за имуществени вреди. 
Неимуществените вреди са включени само в границите на 
гражданската деликтна отговорност, каквато се изключва, 
когато, както е в делото по главното производство, е 
ангажирана договорната отговорност. 

Спорът по главното производство и 
преюдициалните въпроси 

13 На 7 септември 2005 г. г-н Семерджиев сключва с 
ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ договор за организирано 
пътуване с маршрут Варна (България)—Истанбул 
(Турция)—Варна за периода от 22 до 26 септември 2005 г., 
който е квалифициран като „туристически пакет“ по 
смисъла на член 2 от Директива № 90/314. 
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14 От друга страна, ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ 
сключва със ЗПАД „Булстрад“ VIG договор за групова 
застраховка „помощ при пътуване“, включваща и ищеца в 
главното производство Тони Георгиев Семерджиев, за 
медицински разходи при болест и злополука на туриста. 
Оригиналът на тази полица не е предаден на ищеца в 
главното производство преди неговото пътуване. 

15 На 22 септември 2005 г. при посещението си в 
Истанбул г-н Семерджиев е обект на нападение, довело до 
неговото нараняване. Затова той е трябвало да бъде 
откаран в най-близката болница, където му е била оказана 
единствено първа медицинска помощ. Впоследствие г-н 
Семерджиев е преместен последователно в две други 
болници, където, поради непредставяне на оригиналната 
застрахователна полица за медицинските разходи, му е 
отказано лечение. 

16 Г-н Семерджиев предявява пред Районен съд — 
Варна, иск за обезщетение на имуществени и 
неимуществени вреди, които са му причинени вследствие 
от обстоятелство, че ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ не 
му е предала оригинала на посочената застрахователна 
полица. С решение от 13 юли 2007 г. Районен съд — Варна, 
осъжда ЕТ „Дел-Пи-Красимира Манчева“ да изплати 
обезщетение за претърпяната от г-н Семерджиев 
неимуществена вреда. 

17 Двете страни подават въззивна жалба пред 
Окръжен съд — Варна, който с решение от 11 ноември 
2008 г. намалява значително сумата, на която е била 
оценена неимуществената вреда, поради липса на пряка 
причинноследствена връзка при повечето от 
доказателствата за посочената вреда, между 
обстоятелството, че не е представен оригиналът на 
застрахователната полица и твърдяната от г-н Семерджиев 
вреда. 

18 Г-н Семерджиев обжалва последното съдебно 
решение пред Върховния касационен съд. 

19 Като преценява, че решаването на спора, с който е 
сезиран, зависи от тълкуването на Директива 90/314, 
Върховният касационен съд решава да спре 
производството и да постави на Съда следните 
преюдициални въпроси: 
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„1) Приложими ли са разпоредбите на Директива 
90/314 за конкретния случай [предмет на делото по 
главното производство]? 

2) Как следва да се тълкува понятието „други 
туристически услуги“ по смисъла на член 2, точка 1, буква 
в) от Директива 90/314 и включва ли се в него 
задължението на организатора да застрахова 
потребителя? 

– Кои рискове следва да бъдат покрити в договора за 
застраховка, сключен между организатора и 
застрахователната компания в полза на потребителя? 

– Какъв вид следва да има договорът за застраховка, 
сключен между организатора и застрахователната 
компания в полза на потребителя — за групово 
застраховане на всички потребители на туристическия 
пакет или индивидуална застраховка за всеки един 
потребител на туристическия пакет? 

3) При тълкуване задължението на организатора 
преди началото на пътуването да предостави на 
потребителя информация за възможността да бъде 
сключена застрахователна полица за покриване разходите 
за съдействие, включително репатриране в случай на 
злополука, предвидено в член 4, параграф 1, буква б), 
подточка iv) от Директива 90/314, включва ли се 
задължението на организатора да сключи индивидуална 
застрахователна полица с потребителя за покриване 
разходите за съдействие, включително репатриране в 
случай на злополука? 

4) Длъжен ли е организаторът да връчи на 
потребителя преди пътуването оригинала на 
застрахователната полица според разпоредбите на 
Директива 90/314? 

5) Как следва да се тълкува понятието „загуби“, 
произтичащи за потребителя от неизпълнението или 
неточното изпълнение на договора, предвидено в член 5, 
параграф 2 от Директива 90/314? 

6) Включва ли се в понятието „загуби“, произтичащи 
за потребителя от неизпълнението или неточното 
изпълнение на договора, предвидено в член 5, параграф 2 
от Директива 90/314, и отговорността за неимуществени 
вреди, претърпени от потребителя? 
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7) Как следва да се тълкува член 5, параграф 2, трета 
и четвърта алинея от Директива 90/314 в случаите на 
претенция за обезщетение за неимуществени вреди от 
телесна повреда поради неизпълнение или неточно 
изпълнение на услугите, включени в туристическия пакет, в 
това число и непредоставяне на потребителя на 
оригиналната застрахователна полица, ако в него не е 
предвидено ограничение на обезщетението?“. 

Производство пред Съда 
20 С писмо от 29 октомври 2010 г. Съдът, на 

основание член 104, параграф 5 от Процедурния 
правилник, иска от запитващата юрисдикция да поясни 
отнесените пред него преюдициални въпроси, по-конкретно 
във връзка с възможността да възникнат задължения за 
организатора след сключване на договора за 
разглежданото в главното производство организирано 
пътуване, както и с възможни последици от вредоносното 
събитие, породило причинените на ищеца в главното 
производство неимуществени вреди, настъпили след 
присъединяването на Република България към 
Европейския съюз на 1 януари 2007 г. 

21 В своя отговор, получен в Съда на 22 ноември 
2010 г., запитващата юрисдикция посочва по-конкретно, че 
в съответствие с българското право и с постоянната 
съдебна практика на Върховния касационен съд не е 
възможно след сключване на договора за организирано 
пътуване за организатора да възникне задължение за 
поправяне на неимуществени вреди. Що се отнася до 
делото в главното производство, запитващата юрисдикция 
преценява, че последиците от вредоносното събитие, които 
обуславят право на обезщетение за неимуществени вреди 
за ищеца в главното производство, са настъпили след 
присъединяването на Република България и Румъния в 
Съюза на 1 януари 2007 г. 

Относно компетентността на Съда 
22 В съответствие с член 92, параграф 1 и член 103, 

параграф 1 от Процедурния правилник на Съда, когато е 
явно, че няма компетентност да разгледа преюдициално 
запитване, Съдът може, след изслушване на генералния 
адвокат и без да провежда всички фази на производството, 
да се произнесе с мотивирано определение. 
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23 Видно от определението за отправяне на 
преюдициалното запитване, Върховният касационен съд по 
същество иска тълкуване на Директива 90/314, за да 
съобрази съвместимостта с правото на Съюза на 
национална правна норма, която изключва поправянето на 
неимуществените вреди, причинени от неизпълнение на 
договорни задължения като разглежданите в главното 
производство. 

24 Разглежданият договор обаче е сключен през 2005 
г., т.е. преди присъединяването на Република България и 
Румъния към Съюза на 1 януари 2007 г. Пътуването на г-н 
Семерджиев и инцидентът, от който той е пострадал, също 
така са се състояли преди тази дата. 

25 В това отношение следва да се изтъкне, че 
съгласно постоянната съдебна практика Съдът е 
компетентен да тълкува директивите само що се отнася до 
тяхното прилагане в държавата членка от момента на 
нейното присъединяване към Европейския съюз (вж. 
Решение от 10 януари 2006 г. по дело Ynos, C-302/04, 
Recueil, стр. I-371, точка 36, Решение от 14 юни 2007 г. по 
дело Telefónica O2 Czech Republic, C-64/06, Сборник, стр. 
I-4887, точки 22 и 23, както и Решение от 15 април 2010 г. 
по дело CIBA, C-96/08, все още непубликувано в Сборника, 
точка 14). 

26 Важно е да се допълни, че само по себе си 
наличието след датата на присъединяване на държавата 
членка към Съюза на елемент, свързан с обстоятелствата, 
предхождащи тази дата, и който е последица от тези 
обстоятелства, не е достатъчно, за да получи Съдът 
компетентност да отговаря на преюдициалните въпроси 
относно тълкуването на дадена директива (вж. в този 
смисъл Определение от 6 март 2007 г. по дело Ceramika 
Paradyż, C-168/06, точки 23 и 24). 

27 От постоянната практика на Съда следва, че 
позоваването от запитващата юрисдикция на неуточнени 
последици от вредоносното събитие, съществуващи след 1 
януари 2007 г., не води до признаване на компетентността 
на Съда, щом като тези последици нямат самостоятелен 
характер по отношение на посоченото вредоносно събитие 
(вж. Решение по дело Telefónica O2 Czech Republic, 
посочено по-горе, точки 19—24, както и Решение по дело 
CIBA, посочено по-горе, точки 9 и 15). 
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28 По настоящото дело запитващата юрисдикция се 
ограничава с това да спомене в отговора си на направеното 
от Съда искане за разяснения, съществуването на 
последици от вредоносното събитие в делото по главното 
производство, настъпили след присъединяването на 
Република България и Румъния в Съюза на 1 януари 2007 
г., без да сочи кои са тези последици. Освен това от 
представената пред Съда преписка е видно, че всички 
събития, които обуславят отговорността на ЕТ „Дел-Пи-
Красимира Манчева“ по отношение на г-н Семерджиев, са 
настъпили в период, предшестващ тази дата. 

29 При тези условия с оглед на факта, че датите на 
всички обстоятелства, пораждащи права и задължения на 
страните в главното производство, предхождат датата на 
присъединяване на държавата членка към Съюза и поради 
непосочването на самостоятелни елементи от 
фактическата рамка, които да са настъпили след датата на 
присъединяване, следва да се установи, че Съдът явно 
няма компетентност да се произнесе по поставените от 
Върховния касационен съд въпроси. 

По съдебните разноски 
30 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (пети състав) 
определи: 

Съдът на Европейския съюз явно няма 
компетентност да се произнесе по поставените от 
Върховен касационен съд (България) въпроси. 
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РЕШЕНИЕ от 12.05.2011 г., Енел Марица Изток 3, 
С-107/10 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 
12 май 2011 година(*) 
„Преюдициално запитване — ДДС — Директиви 

77/388/ЕИО и 2006/112/ЕО — Възстановяване — Срок — 
Лихви — Прихващане — Принципи на данъчен неутралитет 
и на пропорционалност — Защита на оправданите правни 
очаквания“ 

По дело C-107/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Административен съд 
София-град (България) с определение от 15 февруари 2010 
г., постъпило в Съда на 25 февруари 2010 г., в рамките на 
производство по дело 

„Енел Марица Изток 3“ АД 
срещу 
Директор на Дирекция „Обжалване и управление 

на изпълнението“, НАП, 
СЪДЪТ (трети състав), 
състоящ се от: г-н K. Lenaerts, председател на състав, 

г-н D. Šváby, г-жа R. Silva de Lapuerta, г-н E. Juhász и г-н T. 
von Danwitz (докладчик), съдии, 

генерален адвокат: г-н Y. Bot, 
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството и в съдебното заседание от 20 януари 2011 
г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за „Енел Марица Изток 3“ АД, от адв. L. Ruessmann, 

avocat, и адв. С. Йорданова, адвокат, 
– за директор на дирекция „Обжалване и управление 

на изпълнението“, НАП, от г-н А. Георгиев и г-жа И. 
Атанасова-Кирова, в качеството на представители, 

– за българското правителство, от г-н Т. Иванов и г-жа 
Е. Петранова, в качеството на представители, 

– за Европейската комисия, от г-н D. Triantafyllou и 
г-жа С. Петрова, в качеството на представители, 

предвид решението, взето след изслушване на 
генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 
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постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 18, параграф 4 от Шеста директива 
77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно 
хармонизиране на законодателствата на държавите членки 
относно данъците върху оборота — обща система на 
данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа 
(ОВ L 145, стр. 1), изменена с Директива 2006/98/ЕО на 
Съвета от 20 ноември 2006 година (ОВ L 363, стр. 129; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 126, наричана по-нататък „Шеста директива“), и на 
член 183, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО на 
Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система 
на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 
3, стр. 7), изменена с Директива 2006/138/ЕО на Съвета от 
19 декември 2006 година (ОВ L 384, стр. 92; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 134, 
наричана по-нататък „Директивата за ДДС“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Енел Марица Изток 3“ АД (наричано по-нататък „Енел“) и 
директора на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“, НАП (Централно управление на 
Националната агенция за приходите, наричан по-нататък 
„директор“) по повод на точната дата, от която се дължи 
лихва за забава върху сумата на данъка върху добавената 
стойност (наричан по-нататък „ДДС“) за възстановяване. 

Правна уредба 
Право на Съюза 
3 Член 18, параграфи 2 и 4 от Шеста директива 

предвижда: 
„2. Данъчнозадълженото лице извършва 

приспадането чрез изваждане от общата сума на дължимия 
[ДДС] за даден данъчен период на общата сума на данъка, 
по отношение на който по време на същия данъчен период 
е възникнало и може да бъде упражнено съгласно 
разпоредбите на параграф 1 правото на приспадане. 

Държавите членки обаче могат да изискват за 
данъчнозадължени лица, които инцидентно извършват 
сделките, определени в член 4, параграф 3, правото на 



265 

приспадане да бъде упражнявано само по време на 
доставката. 

[…] 
4. Когато за даден данъчен период сумата на 

разрешеното приспадане превишава сумата на дължимия 
данък, държавите членки могат или да възстановят 
надвзетия данък, или да прехвърлят разликата към 
следващия период при условия, които те определят. 

Държавите членки обаче могат да откажат 
възстановяване или прехвърляне, ако разликата е 
незначителна“. [неофициален превод] 

4 Съгласно член 183 от Директивата за ДДС: 
„Когато за даден данъчен период сумата на 

приспаданията надвиши сумата на дължимия ДДС, 
държавите членки могат или да възстановят надвзетия 
данък или да прехвърлят разликата към следващия период 
в съответствие с условията, които те определят. 

Въпреки това, държавите членки могат да откажат 
възстановяване или прехвърляне, ако разликата е 
незначителна“. 

5 Член 252 от Директивата за ДДС предвижда: 
„1. Справка-декларацията по ДДС се представя в 

срок, определен от държавите членки. Крайният срок не 
може да бъде повече от два месеца след края на всеки 
данъчен период. 

2. Данъчният период се определя от всяка държава 
членка на един месец, два месеца или три месеца. 

Държавите членки могат обаче да определят 
различни данъчни периоди, при условие че тези периоди не 
превишават една година“. 

Национално право 
6 В съответствие с член 87 от Закона за данъка върху 

добавената стойност (наричан по-нататък „Закон за ДДС“) в 
общия случай данъчният период е едномесечен. 

7 Член 92 от Закона за ДДС в редакцията, която е в 
сила до 18 декември 2007 г., гласи: 

„(1) Данъкът за възстановяване по чл. 88, ал. 3 се 
прихваща, приспада или възстановява, както следва: 

1. при наличие на други изискуеми и неизплатени 
данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, 
събирани от Националната агенция за приходите, 
възникнали до датата на подаване на справка-
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декларацията, органът по приходите прихваща тези 
задължения с посочения в справка-декларацията данък за 
възстановяване; за остатъка, ако има такъв, се прилага 
редът по т. 2; 

2. когато няма други изискуеми и неизплатени 
задължения по т. 1 или техният размер е по-малък от 
посочения в справка-декларацията данък за 
възстановяване, регистрираното лице приспада данъка за 
възстановяване или остатъка по т. 1 от дължимия данък за 
внасяне, посочен в справка-декларациите, подавани в 
следващите три поредни данъчни периода; 

[…] 
4. ако след изтичането на срока по т. 2 има остатък от 

данъка за възстановяване, органът по приходите прихваща 
този остатък за погасяване на други изискуеми и 
неизплатени данъчни задължения или задължения за 
осигурителни вноски, събирани от Националната агенция 
за приходите, или го възстановява в 45-дневен срок от 
подаването на последната справка-декларация;  

[…] 
(8) Данък, подлежащ на възстановяване, 

невъзстановен без основание или невъзстановен поради 
отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в 
предвидените в този закон срокове, се възстановява 
заедно със законната лихва за забава, считано от датата, 
на която е следвало да бъде възстановен по този закон, до 
окончателното му изплащане, независимо от спирането и 
възобновяването на сроковете по данъчното производство. 
Данък, невъзстановен поради отпаднало основание, е 
налице и когато след извършване на ревизия установеният 
данък за възстановяване съвпада с декларирания или е в 
по-малък размер — за частта, която подлежи на 
възстановяване.“ 

8 Член 92 от Закона за ДДС в редакцията, която е в 
сила след 19 декември 2007 г., гласи: 

„[…] 
(8) Независимо от разпоредбите на ал. 1, т. 4 и ал. 3—

6, когато е започнала ревизия на лицето, срокът за 
възстановяване на данъка е срокът за издаване на 
ревизионния акт, освен в случаите, когато лицето 
предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа 
или в безусловна и неотменяема банкова гаранция […] 
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[…] 
(10) Данък, подлежащ на възстановяване, 

невъзстановен без основание или невъзстановен поради 
отпаднало основание (включително при отмяна на акт) в 
предвидените в този закон срокове, се възстановява 
заедно със законната лихва за забава, считано от датата, 
на която е следвало да бъде възстановен по този закон, до 
окончателното му изплащане, независимо от спирането и 
възобновяването на сроковете по данъчното 
производство“. 

9 Съгласно член 93, първа алинея от Закона за ДДС в 
редакцията, която е в сила до 18 декември 2007 г.: 

„Сроковете за възстановяване по чл. 92, ал. 1. т. 4 и 
чл. 92, ал. 3 и 4 спират: 

[… 
5. при започнала ревизия на лицето — до 

приключването ѝ в срока по чл. 114 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс“. 

10 Точка 5 от член 93, първа алинея от Закона за ДДС 
е отменена, считано от 19 декември 2007 г. 

11 Член 114 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс предвижда: 

„(1) Срокът за извършване на ревизията е до три 
месеца и започва да тече от датата на връчването на 
заповедта за възлагане. 

(2) Ако срокът по ал. 1 се окаже недостатъчен, той 
може да бъде продължен до един месец със заповед за 
удължаване на срока от органа, възложил ревизията“. 

12 Член 117 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс гласи: 

„(1) Ревизионният доклад се съставя от ревизиращия 
орган по приходите не по-късно от 14 дни след изтичането 
на срока за извършване на ревизията. 

[…] 
(5) Ревизираното лице може да направи писмено 

възражение и да представи доказателства в 14-дневен срок 
от връчването на ревизионния доклад пред органите, 
извършили ревизията. Когато срокът е недостатъчен, той 
се удължава по искане на лицето, но с не повече от един 
месец“. 

Спорът по главното производство и 
преюдициалните въпроси 
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13 На 11 октомври 2007 г. Енел е подало справка-
декларация с резултат 2 273 514,85 BGN данък за 
възстановяване от българската администрация по 
приходите. Тази сума се получава, поради това че 
приспаднатите суми надвишават дължимия за съответния 
данъчен период ДДС и Енел не може да приспадне този 
данък през следващи данъчни периоди. В съответствие с 
член 92, първа алинея, точка 4 от Закона за ДДС в 
редакцията, която е в сила до 18 декември 2007 г., срокът 
за извършване на възстановяването, а именно 45 дни, би 
изтекъл в общия случай на 26 ноември 2007 г., което в 
съответствие с член 92, осма алинея от Закона за ДДС би 
породило, считано от тази дата, задължение за 
споменатата администрация по приходите да заплати 
лихва за забава. 

14 На 8 ноември 2007 г. обаче на Енел е връчена 
заповед за възлагане на ревизия с предмет установяване 
на задълженията му за ДДС от 1 януари 2005 г. до 30 
септември 2007 г. и за задължения за други данъци за 2005 
г. и 2006 г. 

15 С акт за прихващане и възстановяване от 19 
декември 2007 г. е възстановена сумата от 1 364 108,91 
BGN за ДДС по справка-декларация от 11 октомври 2007 г., 
която постъпва по сметка на дружеството на 21 декември 
2007 г. 

16 За резултатите от извършената ревизия е издаден 
ревизионен доклад от 13 март 2008 г., срещу който Енел 
подава възражение, с което претендира правото си да 
получи лихва за забава върху вече възстановената сума от 
1 364 108,91 BGN за периода от 27 ноември 2007 г. до 21 
декември 2007 г., а върху остатъка за възстановяване — от 
27 ноември 2007 г. до датата на действителното му 
възстановяване. 

17 На 29 април 2008 г. е издаден ревизионен акт. Той 
не излага никакви съображения по заплащането на лихва 
за забава. 

18 Размерът на данъка за възстановяване на Енел по 
ревизионния акт се прихваща с данъчни задължения за 
2005 г. и за 2006 г., върху които е начислена лихва за 
забава и които са установени със същия ревизионен акт. 
На 13 май 2008 г. по сметка на Енел постъпва остатъчната 
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сума от 179 092,25 BGN, като няма произнасяне за 
дължимата лихва. 

19 На 20 май 2008 г. Енел подава жалба срещу 
ревизионния акт от 29 април 2008 г. по административен 
ред, с която оспорва задълженията за данъци, върху които 
е начислена лихва за забава, прихващането на тези 
задължения със сумите, които трябва да му се възстановят, 
и мълчаливия отказ да му бъде изплатена лихвата за 
забава, поискана с възражението от 13 март 2008 г. 

20 По тази жалба директорът постановява решение № 
1518 от 20 октомври 2008 г. По силата на това решение 
лихва за забава се дължи върху сумата от 179 092,25 BGN 
за периода между датата на издаване на ревизионния акт, 
29 април 2008 г., до реалното възстановяване на сумата на 
13 май 2008 г. Жалбата е приета за неоснователна в 
останалата ѝ част. 

21 На 31 октомври 2008 г. Енел сезира 
Административен съд София-град, като иска по-специално 
заплащането на лихва за забава върху сумата на ДДС за 
възстановяване от 27 ноември 2007 г. до датата на 
реалното възстановяване на цялата сума. 

22 Запитващата юрисдикция счита, че за да се 
произнесе по това искане, е необходимо тълкуване на 
релевантните разпоредби на Шеста директива и 
Директивата за ДДС. Според нея приложима ratione 
temporis е Шеста директива предвид член 2 от Акта относно 
условията за присъединяване на Република България и 
Румъния и промените в Учредителните договори на 
Европейския съюз (ОВ L 157, 2005 г., стр. 203), както и 
предвид приложение VI, глава 6, точка 1 към него.  

23 При тези условия Административен съд София-
град решава да спре производството и да отправи до Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„Следва ли член 18, параграф 4 от [Шеста директива] 
и член 183, първа алинея от [Директивата за ДДС] да се 
тълкуват в смисъл, че допускат при условията на главното 
производство: 

1) Поради законодателна промяна с цел борба с 
данъчните измами срокът за възстановяване на [ДДС] да 
бъде удължен до датата на издаване на ревизионен акт, 
поради започнала ревизия на лицето в 45-дневен срок от 
подаване на справка-декларация, без да се дължат лихви 
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през този период върху подлежащата на възстановяване 
сума, когато са налице едновременно следните условия: 

a) преди тази промяна законодателно установеният 
45-дневен срок за възстановяване на данъка е изтекъл и са 
започнали да текат лихви върху сумата за възстановяване, 
независимо от започналата данъчна ревизия; 

б) при ревизията е установена достоверност на 
декларирания данък за възстановяване; 

в) единствената правна възможност на данъчния 
субект да съкрати този срок е чрез представяне на 
обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или в 
безусловна и неотменяема банкова гаранция за определен 
срок, в размер на подлежащата на възстановяване сума. 

2) Да се установи срок за възстановяване на [ДДС] с 
продължителност 45 дни от датата на подаване на справка-
декларация за този данък и правна възможност за 
спирането му, а впоследствие и удължаването му чрез 
възлагане на ревизия в този срок, при едномесечен 
данъчен период за отчитане на този данък. 

3) Да се извърши възстановяване на [ДДС] с 
ревизионен акт чрез прихващане от подлежащата на 
възстановяване сума на установени със същия акт 
задължения за такъв данък и за други данъци и държавни 
вземания за различни данъчни периоди, както и лихви 
върху тези суми, начислени към датата на издаване на 
ревизионния акт, когато при ревизията е установена 
достоверност на декларирания данък за възстановяване и 
са налице едновременно следните условия: 

a) не е допуснато предварително обезпечение в хода 
на ревизионното производство на бъдещи вземания на 
държавата, които предстои да бъдат установени в хода на 
производството по издаване на ревизионния акт; 

б) прихващането на вземания на държавата не е 
предвидено като способ за принудително изпълнение и 
като обезпечителна мярка в националния закон; 

в) не са изтекли сроковете за оспорване и за 
доброволно плащане на прихванатите главници и лихви 
поради установяването им със същия ревизионен акт и 
част от тях са обжалвани и пред съда. 

4) Когато е установена достоверност на декларирания 
данък за възстановяване по справка-декларация, 
държавата да извърши прихващане към датата на 
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издаване на ревизионния акт на установени задължения за 
данъци със същия акт за периоди, преди датата на тази 
декларация, както и с лихви върху тези задължения, вместо 
към датата на справка-декларацията, при условие че 
държавата не дължи лихви през време на 
законоустановения срок за възстановяване на сумата и 
начислява лихви върху прихванатите данъци след датата 
на декларацията до издаването на ревизионния акт[?]“. 

По преюдициалните въпроси 
Предварителни бележки 
24 Тъй като преюдициалните въпроси се отнасят 

както до разпоредбите на Шеста директива, така и на 
Директивата за ДДС, следва да се отбележи, че 
релевантните обстоятелства по спора в главното 
производство са настъпили след 1 януари 2007 г., когато 
Директивата за ДДС влиза в сила и заменя Шеста 
директива, както е видно от членове 411 и 413 от 
Директивата за ДДС. 

25 В съответствие обаче с член 411, параграф 2 от 
Директивата за ДДС позоваването на Шеста директива се 
счита за позоваване на Директивата за ДДС. В този смисъл 
обстоятелството, че точка 6 от списъка, посочен в член 20 
от Протокола относно условията и договореностите за 
приемането на Република България и на Румъния в 
Европейския съюз (ОВ L 157, 2005 г., стр. 29) упоменава 
Шеста директива, не би могло да води до неприлагането на 
Директивата за ДДС в България след 1 януари 2007 г. 

26 Поради това за разглеждането на преюдициалните 
въпроси, които се отнасят единствено до изчисляването на 
лихвите за забава върху сумата на надвзетия ДДС за 
възстановяване, от значение е единствено тълкуването на 
разпоредбите на Директивата за ДДС, а в случая на член 
183 от нея. 

27 Действително, както подчертава българското 
правителство, в текста на тази разпоредба не се предвижда 
нито задължение за изплащане на лихва върху надвзетия 
ДДС за възстановяване, нито датата, от която се дължи 
такава лихва. 

28 Следва все пак да се напомни, че това 
обстоятелство само по себе си не води до извода, че 
посочената разпоредба трябва да се тълкува в смисъл, че 
редът и условията, определени от държавите членки за 
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възстановяване на надвзетия ДДС, изобщо не подлежат на 
контрол от гледна точка на правото на Съюза (вж. в този 
смисъл Решение от 21 януари 2010 г. по дело Alstom Power 
Hydro, C-472/08, все още непубликувано в Сборника, точка 
15). 

29 Действително, от една страна, макар прилагането 
на правото на възстановяване на надвзетия ДДС, 
предвидено в член 183 от Директивата за ДДС, по принцип 
да попада в процесуалната автономия на държавите 
членки, това не променя обстоятелството, че тази 
автономия се ограничава от принципите на равностойност и 
ефективност (вж. в този смисъл Решение по дело Alstom 
Power Hydro, посочено по-горе, точка 17). Освен това 
съгласно постоянната съдебна практика при прилагане на 
правната уредба на Съюза държавите членки трябва да 
зачитат принципа на закрила на оправданите правни 
очаквания (вж. Решение от 11 юли 2002 г. по дело Marks & 
Spencer, C-62/00, Recueil, стр. I-6325, точка 44 и цитираната 
съдебна практика). 

30 От друга страна, следва да се провери до каква 
степен член 183 от Директивата за ДДС, тълкуван с оглед 
на общия контекст и принципи в областта на ДДС, съдържа 
специфични правила, които държавите членки трябва да 
спазват при прилагане на правото на възстановяване на 
надвзетия ДДС (вж. по аналогия Решение от 30 септември 
2010 г. по дело Strabag и др., C-314/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 34). 

31 В това отношение следва да се отбележи, че видно 
от постоянната съдебна практика, правото на 
данъчнозадължените лица да приспаднат от ДДС, на който 
са лица-платци, заплатения вече ДДС за закупени от тях 
стоки и за получени от тях услуги, представлява основен 
принцип на въведената от законодателството на Съюза 
обща система на ДДС (вж. по-специално Решение от 18 
декември 1997 г. по дело Molenheide и др., C-286/94, 
C-340/95, C-401/95 и C-47/96, Recueil, стр. I-7281, точка 47, 
Решение от 25 октомври 2001 г. по дело Комисия/Италия, 
C-78/00, Recueil, стр. I-8195, точка 28, както и Решение от 
10 юли 2008 г. по дело Sosnowska, C-25/07, Сборник, стр. 
I-5129, точка 14). 

32 Както Съдът многократно подчертава, от това 
следва, че правото на приспадане е неразделна част от 
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механизма на ДДС и не може по принцип да бъде 
ограничено. По-специално това право се упражнява 
незабавно по отношение на всички начислени по 
получените сделки данъци (вж. по-специално Решение от 6 
юли 1995 г. по дело BP Soupergaz, C-62/93, Recueil, стр. 
I-1883, точка 18, Решение от 18 декември 2007 г. по дело 
Cedilac, C-368/06, Сборник, стр. I-12327, точка 31, както и 
Решение по дело Sosnowska, посочено по-горе, точка 15). 

33 Колкото до възможността по силата на член 183 от 
Директивата за ДДС да се предвиди прехвърляне към 
следващия данъчен период или възстановяване на 
надвзетия ДДС, Съдът уточнява, че макар държавите 
членки със сигурност да разполагат със свобода на 
действие при установяването на реда и условията за 
възстановяване на надвзетия ДДС, този ред и тези условия 
не могат да накърняват принципа на данъчен неутралитет, 
като възлагат на данъчнозадълженото лице да понесе 
изцяло или отчасти тежестта на този данък. По-специално 
такъв ред и такива условия трябва да позволяват на 
данъчнозадълженото лице при адекватни условия изцяло 
да възстанови вземането, което произтича от надвзетия 
ДДС, което означава, че възстановяването трябва да се 
направи в разумен срок чрез плащане в брой или по 
равностоен начин и че при всички случаи възприетият 
метод на възстановяване не трябва да създава никакъв 
финансов риск за данъчнозадълженото лице (вж. Решение 
по дело Комисия/Италия, посочено по-горе, точки 32—34 и 
Решение по дело Sosnowska, посочено по-горе, точка 17). 

34 При това положение преюдициалните въпроси 
следва да се разгледат в съответствие с тези 
предварителни съображения. 

По първия въпрос 
35 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска 

по същество да се установи дали член 183 от Директивата 
за ДДС във връзка с принципа на защита на оправданите 
правни очаквания трябва да се тълкува в смисъл, че не 
допуска национална правна уредба, която с обратно 
действие предвижда продължаването на срока, в който 
трябва да се възстанови надвзет ДДС. 

36 Според запитващата юрисдикция срокът за 
възстановяване на надвзетия ДДС по случая, предмет на 
главното производство, е изтекъл на 26 ноември 2007 г. 
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При действието на националната правна уредба, която е в 
сила до 18 декември 2007 г., лихва за забава върху 
подлежащата на възстановяване сума е щяла да се дължи 
след 26 ноември 2007 г., независимо от започналата на 8 
ноември 2007 г. ревизия. Според националната правна 
уредба, която влиза в сила на 19 декември 2007 г., като 
последица от ревизията срокът за възстановяване на 
надвзет ДДС, а оттам и моментът, от който се дължи лихва 
за забава, обаче се изместват напред във времето до 
издаването на ревизионен доклад, което в случая е станало 
едва на 13 март 2008 г. 

37 Що се отнася до тълкуването на националната 
правна уредба в сила до 18 декември 2007 г., направено от 
запитващата юрисдикция, съгласно което по случая в 
главното производство лихва за забава се дължи от 27 
ноември 2007 г., поради това че ревизията няма отражение 
върху изтичането на срока за възстановяване на надвзет 
ДДС, директорът и българското правителство поддържат, 
че още преди измененията в тази правна уредба лихва за 
забава се дължи едва след края на производството по 
ревизия, тъй като срокът за възстановяване се спира по 
време на това производство. 

38 По този въпрос единствено запитващата 
юрисдикция трябва да определи дали в съответствие с 
националната правна уредба, която е в сила до 18 
декември 2007 г., по делото в главното производство се 
дължи лихва от 27 ноември 2007 г., а Съдът следва да 
отговори на преюдициалния въпрос, като се основава на 
тълкуването на националната правна уредба, направено от 
запитващата юрисдикция, и да ѝ предостави всички насоки 
за тълкуване на правото на Съюза, които да ѝ позволят да 
прецени съответствието на тази правна уредба с член 183 
от Директивата за ДДС и принципа на защита на 
оправданите правни очаквания (вж. в този смисъл Решение 
от 28 февруари 2008 г. по дело Deutsche Shell, C-293/06, 
Сборник, стр. I-1129, точки 25 и 26, както и Решение от 10 
септември 2009 г. по дело Plantanol, C-201/08, Сборник, стр. 
I-8343, точка 45). 

39 Във връзка с това следва да се отбележи, че в 
съответствие с практиката на Съда прилагането на новата 
правна норма спрямо бъдещите последици от положения, 
създадени при действието на предходната норма, е изцяло 
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въпрос на избор и по принцип е в съответствие с принципа 
на защита на оправданите правни очаквания (Решение от 
29 юни 1999 г. по дело Butterfly Music, C-60/98, Recueil, стр. 
I-3939, точка 25 и цитираната съдебна практика). 
Принципът за защита на оправданите правни очаквания 
обаче не допуска лишаването на данъчнозадължено лице с 
обратна сила от придобито на основание предходна правна 
уредба право в резултат от промяна в националната 
правна уредба (вж. в този смисъл Решение по дело Marks & 
Spencer, посочено по-горе, точка 45). 

40 От това следва, че в положение като това по спора, 
предмет на главното производство, принципът на защита 
на оправданите правни очаквания не допуска промяна в 
националната правна уредба да лиши данъчнозадължено 
лице с обратна сила от право, с което е разполагало преди 
тази промяна и по силата на което е трябвало да получи 
лихва върху размера на надвзетия ДДС за възстановяване 
(вж. в този смисъл Решение по дело Marks & Spencer, 
посочено по-горе, точка 46). 

41 Предвид изложеното на първия въпрос следва да 
се отговори, че член 183 от Директивата за ДДС, разгледан 
във връзка с принципа на защита на оправданите правни 
очаквания, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска 
национална правна уредба, която предвижда с обратна 
сила да се продължи срокът за възстановяване на надвзет 
ДДС, доколкото тази правна уредба лишава 
данъчнозадълженото лице от правото, с което е 
разполагало преди влизането ѝ в сила, да получи лихва за 
забава върху сумата, която трябва да му се възстанови. 

По втория въпрос 
42 С втория въпрос запитващата юрисдикция иска по 

същество да се установи дали член 183 от Директивата за 
ДДС, разгледан в съответствие с принципа на данъчен 
неутралитет, трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска 
национална правна уредба като разглежданата в главното 
производство, съгласно която надвзетият ДДС се 
възстановява в общия случай в срок от 45 дни, след 
изтичането на който се дължи лихва за забава върху 
сумата за възстановяване, но предвижда продължаването 
му при започване на ревизия, в резултат от което лихва се 
дължи едва от датата на приключване на това 
производство. 
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43 За да се отговори на този въпрос, следва да се 
припомнят особеностите на разглежданата в спора по 
главното производство национална правна уредба. 

44 Най-напред тази правна уредба предвижда 
изрично изплащането на лихва за забава върху надвзетия 
ДДС за възстановяване. Поради това Съдът следва да се 
произнесе единствено по въпроса от кой момент по силата 
на член 183 от Директивата за ДДС, разгледан в 
съответствие с принципа на данъчен неутралитет, се 
дължи тази лихва. 

45 По-нататък следва също да се приеме, че по 
главното производство не е предмет на разглеждане 
възможността, която се предлага в член 183, втора алинея 
от Директивата за ДДС, да се откаже възстановяване или 
прехвърляне, ако надвзетият данък е незначителен, която a 
fortiori се прилага за лихвата. 

46 Накрая, важно е да се подчертае, че 
разглежданата в главното производство национална 
правна уредба предвижда възстановяване на надвзетия 
ДДС само доколкото той не е могъл да бъде приспаднат от 
размера на изискуемите данъци през трите данъчни 
периода, следващи този, през който е налице надвзет ДДС, 
което означава, че тази правна уредба съчетава двата 
начина за връщане на надвзетия ДДС, предвидени в член 
183, първа алинея от Директивата за ДДС, а именно 
възстановяването и прехвърлянето. 

47 Що се отнася, на първо място, до подобно 
съчетание между прехвърлянето и възстановяването на 
надвзетия ДДС, следва да се отбележи, че нито 
запитващата юрисдикция, нито страните, представили 
становища пред Съда, съвсем основателно не оспорват 
възможността държава членка да предвиди връщането на 
този надвзет данък посредством неговото прехвърляне, а 
впоследствие и възстановяване. Действително член 183 от 
Директивата за ДДС не би могъл да се тълкува в смисъл, че 
възстановяването и прехвърлянето се изключват взаимно. 
В противен случай държава, избрала прехвърлянето като 
начин за връщане на надвзетия ДДС, не би могла в 
противоречие с припомнените в точки 29—33 от 
настоящото решение принципи да го възстанови, ако в 
данъчния период, през който той е бил прехвърлен, 
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размерът на изискуемия данък е недостатъчен за 
приспадането на посочения надвзет данък. 

48 На второ място, що се отнася до прехвърлянето на 
надвзетия ДДС към трите данъчни периода, следващи този, 
през който е налице споменатият надвзет ДДС, следва да 
се приеме, че действително съгласно член 183, първа 
алинея от Директивата за ДДС държавите членки могат да 
го прехвърлят „към следващия период“. 

49 От този текст обаче не би могъл да се направи 
изводът, че прехвърлянето, предвидено в разглежданата в 
главното производство национална правна уредба, е 
несъвместимо с тази разпоредба. Във връзка с това следва 
да се отчете обстоятелството, припомнено от българското 
правителство, че тази правна уредба определя данъчен 
период, който в съответствие с член 252, втора и трета 
алинея от Директивата за ДДС може да варира от един 
месец до една година, с продължителност един месец. При 
тези условия прехвърлянето към трите данъчни периода, 
следващи този, през който е налице разглежданият надвзет 
ДДС, само по себе си не оказва въздействие върху 
принципите, припомнени в точки 29—33 от настоящото 
решение. Всъщност, след като в резултат от това 
прехвърляне връщането се осъществява в срок от три 
месеца, това връщане се вписва в признатата на 
държавите членки свобода да определят реда и условията 
за връщане на надвзетия ДДС. 

50 На трето място, следва да се подчертае, че 
възстановяването на посочения надвзет данък се 
извършва, съгласно разглежданата в главното 
производство национална правна уредба, по общо правило 
в срок от 45 дни, който сам по себе си е в съответствие с 
член 183 от Директивата за ДДС, и че лихва за забава 
върху сумата за възстановяване се дължи от момента на 
изтичане на този срок. Ако обаче органите по приходите 
започнат ревизия, лихва се дължи едва от датата на 
приключване на това производство. 

51 Във връзка с такава правна уредба, която поставя 
задължението на българската приходна администрация за 
изплащане на лихви в зависимост от завършването на 
производство по ревизия, следва да се напомни, че в 
съответствие с практиката на Съда изчисляването на 
лихвите, дължими от държавния бюджет, което не отчита 
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като начален момент деня, в който в общия случай 
надвзетият ДДС е трябвало да бъде върнат в съответствие 
с Директивата за ДДС, по принцип е в разрез с 
изискванията на член 183 от нея (вж. в този смисъл 
Решение по дело Molenheide и др., посочено по-горе, точки 
63 и 64). 

52 Във връзка с това е важно да се подчертае, че 
нормалното функциониране на общата система на ДДС 
предполага точното събиране на данъка. В действителност 
всяка държава членка има задължение да вземе всички 
подходящи законодателни и административни мерки за 
гарантиране на събирането на целия дължим на нейната 
територия ДДС, и за целта държавите членки следва да 
проверят декларациите на данъчнозадължените лица, 
отчетите на същите и другите относими документи, както и 
да изчислят и съберат дължимия данък (Решение от 29 
юли 2010 г. по дело Profaktor Kulesza, Frankowski, Jóźwiak, 
Orłowski, C-188/09, все още непубликувано в Сборника, 
точка 21). 

53 От това следва, че срокът за възстановяване на 
надвзетия ДДС по принцип може да се продължи, за да се 
направи ревизия, без да трябва така продълженият срок да 
се счита за неразумен, стига продължаването да не 
надхвърля необходимото за надлежното приключване на 
това производство (вж. по аналогия Решение по дело 
Sosnowska, посочено по-горе, точка 27). Доколкото обаче 
данъчнозадълженото лице временно не може да се 
разпорежда със средствата, които отговарят на надвзетия 
ДДС, в икономически план то понася неудобство, което 
може да се компенсира с изплащането на лихва, като по 
този начин се гарантира спазването на принципа на 
данъчен неутралитет. 

54 Тъй като обаче разглежданата в главното 
производство правна уредба съчетава прехвърлянето и 
възстановяването като начини за връщане на надвзетия 
ДДС, на четвърто място следва да се разгледа дали 
изместването напред във времето на датата, от която се 
дължи лихва за забава, до момента на приключване на 
производството по ревизия, е съвместимо с принципите, 
припомнени в точки 29—33 от настоящото решение, 
въпреки че надвзетият данък вече е бил прехвърлен през 
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трите данъчни периода, следващи този, през който е 
налице посоченият надвзет данък. 

55 В това отношение следва да се подчертае, от една 
страна, че прилагането на разглежданата в главното 
производство правна уредба не само води до лишаване на 
данъчнозадълженото лице през значителен период от 
време, а именно около осем месеца, от средствата, 
отговарящи на надвзетия ДДС, но освен това му отнема 
правото на лихва, която в приложение на тази правна 
уредба се дължи в общия случай. 

56 От друга страна, следва да се отбележи, че 
споменатата правна уредба оставя на органите по 
приходите възможността да започнат ревизия във всеки 
момент, включително на дата, близка до крайния срок за 
възстановяване на надвзетия ДДС, като по този начин 
позволява значително да се продължи срокът за 
извършването му и едновременно с това да се измести по-
късно във времето датата, от която се дължи лихва за 
забава върху сумата за възстановяване. 

57 Следователно данъчнозадълженото лице изпитва 
не само материални неудобства, а освен това е в 
невъзможност да предвиди датата, от която може да се 
разпорежда със средствата, отговарящи на надвзетия ДДС, 
като тази невъзможност съставлява допълнителна тежест 
за него. 

58 При тези условия се оказва, че в противоречие с 
принципите, припомнени в точка 33 от настоящото 
решение, редът и условията, определени в националната 
правна уредба, разглеждана в главното производство, не 
позволяват на данъчнозадълженото лице при адекватни 
условия изцяло да възстанови вземането, което произтича 
от надвзетия ДДС, без никакъв финансов риск за него. 

59 Следва също да се обсъдят въпросите, които 
запитващата юрисдикция си задава относно значението на 
предоставената на данъчнозадълженото лице възможност 
да съкрати срока за възстановяване, като предостави 
обезпечение в пари, с оглед оценката на разглежданата в 
главното производство национална правна уредба. 

60 В това отношение следва да се напомни, че 
възможността за предоставяне на такова обезпечение не 
би могла да доведе до валидното изместване по-късно във 
времето на датата, от която се дължи лихва за забава 
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върху размера на надвзетия ДДС за възстановяване, до 
приключването на производството по ревизия. 
Действително, както Съдът постановява в точка 32 от 
Решение по дело Sosnowska, посочено по-горе, 
задължението за предоставяне на посоченото обезпечение, 
за да се ползва нормално приложимият срок, в 
действителност има за последица само да замени 
финансовата тежест, свързана със замразяването за 
времето на това производство по ревизия на средствата, 
съответстващи на надвзетия ДДС, с тази, съответстваща на 
замразяването на сумата на обезпечението. 

61 Предвид изложеното на втория въпрос следва да 
се отговори, че член 183 от Директивата за ДДС, разгледан 
в съответствие с принципа на данъчен неутралитет, трябва 
да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна 
уредба, съгласно която общият срок за възстановяване на 
надвзетия ДДС, след изтичането на който се дължи лихва 
за забава върху сумата, която трябва да се възстанови, се 
продължава при започване на производство по данъчна 
ревизия, като в резултат от това продължаване лихвата се 
дължи едва от датата на приключване на това 
производство, при положение че надвзетият данък вече е 
бил прехвърлен през трите данъчни периода, следващи 
този, през който надвзетият данък е бил налице. За сметка 
на това обстоятелството, че този общ срок е определен с 
продължителност от 45 дни, не е в разрез със споменатата 
разпоредба. 

По третия и четвъртия въпрос 
62 Предвид отговора на втория въпрос трети и 

четвърти въпрос, които следва да се разгледат заедно, 
трябва да се разбират в смисъл, че по същество целят да 
се установи дали член 183 от Директивата за ДДС трябва 
да се тълкува в смисъл, че не допуска надвзетият ДДС да 
се възстановява чрез прихващане. 

63 В това отношение следва да се отбележи, че 
прихващането води до пълното или частично погасяване на 
двете насрещни задължения, което позволява на 
държавата членка да изпълни задължението си за 
възстановяване. 

64 В съответствие със съдебната практика, 
припомнена в точка 33 от настоящото решение, държавите 
членки със сигурност разполагат със свобода на действие 
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при установяването на реда и условията за възстановяване 
на надвзетия ДДС, при положение че възстановяването се 
направи в разумен срок чрез плащане в брой или по 
равностоен начин и за данъчнозадълженото лице няма 
никакъв финансов риск. 

65 Предвид тези принципи няма основание, поради 
което възстановяването на надвзетия ДДС чрез 
прихващане като цяло да бъде недопустимо, след като то 
води до незабавно погасяване на вземането на 
данъчнозадълженото лице, без да бъде изложено на 
финансов риск. 

66 Този извод важи и когато вземането на 
съответната държава членка се оспорва от 
данъчнозадълженото лице, при положение, както 
подчертава Европейската комисия, че това лице не е 
лишено от ефективни средства за съдебeн контрол, за да 
изложи своята позиция по отношение на държавното 
вземане, с което се прави прихващане. 

67 Предвид изложеното на трети и четвърти въпрос 
следва да се отговори, че член 183 от Директивата за ДДС 
трябва да се тълкува в смисъл, че допуска надвзетият ДДС 
да се възстановява чрез прихващане. 

По съдебните разноски 
68 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (трети състав) 
реши: 

1) Член 183 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28 ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност, изменена с 
Директива 2006/138/ЕО на Съвета от 19 декември 2006 
година, разгледан във връзка с принципа на защита на 
оправданите правни очаквания, трябва да се тълкува в 
смисъл, че не допуска национална правна уредба, 
която предвижда с обратна сила да се продължи 
срокът за възстановяване на надвзет данък върху 
добавената стойност, доколкото тази правна уредба 
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лишава данъчнозадълженото лице от правото, с което 
е разполагало преди влизането ѝ в сила, да получи 
лихва за забава върху сумата, която трябва да му се 
възстанови. 

2) Член 183 от Директива 2006/112, изменена с 
Директива 2006/138, разгледан в съответствие с 
принципа на данъчен неутралитет, трябва да се 
тълкува в смисъл, че не допуска национална правна 
уредба, съгласно която общият срок за възстановяване 
на надвзетия данък върху добавената стойност, след 
изтичането на който се дължи лихва за забава върху 
сумата, която трябва да се възстанови, се продължава 
при започване на данъчна ревизия, като в резултат от 
това продължаване лихвата се дължи едва от датата на 
приключване на това производство, при положение че 
надвзетият данък вече е бил прехвърлен през трите 
данъчни периода, следващи този, през който 
надвзетият данък е бил налице. За сметка на това 
обстоятелството, че този общ срок е определен с 
продължителност от 45 дни, не е в разрез със 
споменатата разпоредба. 

3) Член 183 от Директива 2006/112, изменена с 
Директива 2006/138, трябва да се тълкува в смисъл, че 
допуска надвзетият данък върху добавената стойност 
да се възстановява чрез прихващане. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 

РЕШЕНИЕ № 5559/ 06.12.2011 г. 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, I отделение 2 
състав4 

в публично заседание на 28.10.2011 г. в следния 
състав: 

 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Милена Славейкова 
Секретар: Александра Ковачева 
Прокурор: Христозова  
 
при участието на секретаря Александра Ковачева и 

при участието на прокурора Христозова, като разгледа 
дело номер 5646 по описа за 2009 година докладвано от 
съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: 

 
Производството е по реда на чл.156 – 161 ДОПК и 

чл.176, ал.1 АПК вр. пар.2 от ДР на ДОПК. 

Образувано е по жалба на “КОНТУР/ГЛОБАЛ 
МАРИЦА ИЗТОК 3” АД със седалище и адрес на 
управление гр.София, бул. „Александър Стамболийски ” 
№103, ет., ЕИК 130020522 срещу РЕВИЗИОНЕН АКТ № 
290800296 от 29.01.2009 г., издаден от Малина Велинова 
Стоянова на длъжност “главен инспектор по приходите” при 
ТД на НАП „Големи данъкоплатци и осигурители”, 
потвърден с решение № 852/26.06.2009 г. на директора на 
ДОУИ гр.София в частта за неначислена лихва върху 
невъзстановен в срок ДДС в размер на 3 930 727.37 лв. за 
периода 25.10.2008г. - 29.01.2009 г. В жалбата се оспорва 
невъзстановяването на лихва за задържан данъчен кредит 
по време на ревизията, която се дължала с оглед принципа 
на пропорционалността, считано от датата, на която при 
обичайни обстоятелства ДДС би бил възстановен на 
задълженото лице. В тази връзка се позовава на директния 
ефект на правото на Общността. Подробни допълнителни 
съображения жалбоподателят излага в писмени бележки от 
03.11.2011 г. Жалбоподателят претендира съда да 
постанови допълнително решение по реда на чл.176 АПК, с 
което да измени ревизионния акт, като постанови 

                                                

4 Необжалвано, влязло в сила. 
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дължимостта на лихвите за забава за посочения период, 
като му присъдят направените в производството разноски. 

Ответникът Директор на дирекция “ОУИ” – гр.София 
оспорва жалбата. Претендира юрисконсултско 
възнаграждение.  

Представителят на Софийска градска прокуратура 
счита жалбата за неоснователна. 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – София град, като 

прецени доводите на страните във връзка със 

събраните по делото доказателства, намира 

следното от фактическа страна: 

Със съдебно решение от 19.02.2010 г., влязло в сила 
на 16.03.2010 г., по адм.д.№ 5646/2009 г. АССГ, І АО, 2 
състав е отменил ревизионния акт в частта, с която не е 
признато право на приспадане на данъчен кредит в размер 
на 212 863.11 лв., ведно със съответните лихви за забава, 
за данъчен период м.декември 2007 г. по фактури №№ 
0050000466/31.12.2007 г. 0050000464/31.12.2007 г., двете 
издадени от „Енел Оперейшънс България” АД. В същото 
решение съдът се е произнесъл, че обжалваният 
ревизионен акт е издаден от компетентен по смисъла на 
чл.118, ал.2 и чл.119, ал.3 ДОПК орган по приходите, при 
спазване на установената форма по чл.120, ал.1 ДОПК, 
както и без да са допуснати съществени процесуални 
нарушения. Тези мотиви не следва да бъдат преповтаряни 
в настоящето решение, което е допълнително решение по 
смисъла на чл.176, ал.1 АПК. 

С определение от 22.02.2010 г., влязло в сила на 
13.03.2010 г., съдът е спрял производството по делото 
относно другия материално правен въпрос, с който е 
сезиран, а именно относно неначислена лихва върху 
невъзстановен ДДС в размер на 3 930 727.37 лв. до 
произнасяне по преюдициалното запитване на АССГ, І АО, 
12 състав по адм.д.№ 140/09 г. С оглед постановеното 
решение на Съда на ЕС от 12.05.2011 г. по дело № С-
107/2010 г. с разпореждане от 25.05.2011 г. производството 
по делото е възобновено за постановяване на 
допълнително решение. Посочва се в пар.51 от мотивите 
на решението от 12.05.2011 г. на СЕС по дело № С-
107/2010 г., че задължението на българската приходна 
администрация за изплащане на лихви в засисимост от 
завършването на производството по ревизия без да отчита 



285 

като начален момент деня, в който в общия случай 
надвзетия ДДС е трябвало да бъде върнат в съответствие 
с Директивата за ДДС по принцип е в разрез с 

изискванията на чл.183 от нея. Съобразно изложеното в 
пар.53 от мотивите на решението срокът за възстановяване 
на надвзетия ДДС по принцип може да се продължи, за да 
се направи ревизия, стига продължаването на не 
надхвърля необходимото за надлежно приключване на 
това производство. Доколкото обаче данъчнозадълженото 
лице временно не може да се разпорежда със средствата, 
които отговарят на надвзетия ДДС, в икономически план то 
понася неудобство, което може да се компенсира с 
изплащането на лихва, като по този начин се гарантира 
спазването на принципа за данъчен неутралитет. 
Съобразно това в пар.2 от диспозитива на решението е 
дадено тълкуване, че разпоредбата на чл.183 от Директива 
2006/112, изменена с директива 2006/138, разгледана в 
съответствие с принципа на данъчен неутралитет, трябва 
да се тълкува в смисъл, че не допуска национална 

правна уредба, съгласно която общият срок за 
възстановяване на надвзетия ДДС, след изтичането на 
който се дължи лихва за забава, се продължава при 
започване на производство по данъчна ревизия, като в 
резултат от това продължаване лихвата се дължи едва от 
датата на приключване на това производство, при 
положение, че надвзетия данък вече е бил прехвърлен 
през трите данъчни периода, следващи този, през който 
надвзетият данък е бил налице.  

Процесната ревизията е образувана съобразно 
чл.112, ал.1ДОПК с издаване на заповед за възлагане на 
ревизия № 800296/25.09.08 г., връчена на данъчно 
задълженото лице на 26.09.2008 г. за определяне на 
данъчните му задължения по ЗДДС за данъчни периоди 
01.10.2007 г. - 31.08.2008 г. Ответникът не оспорва, че 
жалбоподателят на 09.09.2008 г. е подал справка-
декларация за м.август 2008 г., като е поискал ефективно 
възстановяване на сумата от 9 154 009.19 лв., 
представляваща подлежащ на възстановяване ДДС по 
приключила тримесечна процедура на приспадане за 
периода м.май – м.август 2008 г. С АПВ № 
802583/26.09.2008 г. ефективно е възстановена сумата от 5 
000 000 лв., а сумата от 3 930 727.73 лв. е възстановена на 
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06.02.2009 г. след издаване на процесния РА 
№290800296/29.01.2009 г. Със същия е постановено, че 
сумата от 3930727.73 лв., представляваща остатък от ДДС 
по приключила процедура за данъчни периоди 01.05.2008 г. 
– 31.08.2008 г. подлежи на възстановяване. 

Съгласно чл.92, ал.1, т.4 ЗДДС (ред. към датата на 
подаване на СД) остатъкът за възстановяване се 
възстановява в 45-дневен срок от подаването на 
последната справка-декларация, т.е. в случая в срок до 
24.10.2008 г. В този срок обаче (на 25.09.2008 г.) е 
образувано ревизионно производство, като приходната 
администрация се позовава на разпоредбата на чл.92, ал.8 
ЗДДС (ред. в сила от 19.12.2007 г.) - когато е започнала 
ревизия на лицето, срокът за възстановяване на данъка е 
срокът за издаване на ревизионния акт, в случая 30.01.2009 
г.  

В оспорения РА не е установена за изплащане 
законна лихва върху сумата от 3 390 727.73 лв., която сума 
е установена за възстановяване, задържана по време на 
ревизията и реално възстановена на 06.02.2009 г. В 
решението на горестоящия административен орган № 
852/26.06.2009 г. е прието, че за посочената сума е налице 
забава за възстановяване за периода от 31.01.2009 г. до 
06.02.2009 г., за което е указано да бъде издаден АПВ по 
реда на чл.129, ал.5, т.2 ДОПК.  

С оглед даденото от СЕС в пар.2 от диспозитива на 
решение № С-107/2010 г. тълкуване на разпоредбата на 
чл.183 от Директива 2006/112, изменена с директива 
2006/138, в смисъл, че не допуска национална правна 
уредба, съгласно която общият срок за възстановяване на 
надвзетия ДДС, след изтичането на който се дължи лихва 
за забава, се продължава при започване на производство 
по данъчна ревизия, съдът приема, че на спорния по 
делото материално правен въпрос е даден отговор, който е 
обвързващ за настоящия съдебен състав съобразно чл.633 
ГПК. Обвързващи за националната юрисдикция са както 
мотивите, така и диспозитивът на решението на СЕС по 
преюдициалното запитване, като даденото от СЕС 
тълкуване става част от тълкуваната норма, в случая 
нормата на чл.183 от Директива № 2006/112/ЕО. 
Тълкувателното решение разкрива съдържанието на 
съответната норма на правото на ЕС така, както то е 
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следвало да бъде разглеждане винаги, още от момента на 
влизането й в сила. Принципът на примата на правото на 
ЕС урежда неговото безусловно предимство пред цялото 
действащо вътрешно право в случай на противоречие. При 
установяване на несъответствие автоматичното действие 
на принципа на примата изисква противоречащата 
вътрешно правна норма да остане неприложена. 
Задълженото за това важи в пълна степен за националния 
съдия - така решение на СЕО от 09.03.1978 г. по дело № 
106/77 г. Simmenthal – националният съдия, натоварен да 
разглежда в рамките на своята компетентност, 
разпоредбите на правото на ЕС, има задължението да 
осигури пълният ефект на тези норми, като ако се наложи 
остави неприложена всяка противоречаща правна норма от 
националното законодателство, както заварена, така и 
последващо приета.  

По изложените съображения и като взе предвид, че с 
оспорения в настоящето съдебно производство РА е 
установена сума за възстановяване в размер на 3 390 
727.73 лв. без да е посочено, че същата се дължи ведно 
със законната лихва и съобразно даденото тълкуване на 
разпоредбата на чл.183 от Директива № 2006/112/ЕО съдът 
приема, че ревизионният акт следва да бъде изменен, като 
сумата от 3 390 727.73 лв. бъде възстановена ведно със 
законната лихва от изтичането на срока по чл.92, ал.1, т.4 
ЗДДС на 24.10.2008 г., т.е. от 25.10.2008 г. до датата на 
издаване на РА на 29.01.2009 г., която съгласно 
заключението на вещото лице Татяна Стоянова, прието 
като неоспорено от страните ев размер на 164 660.34 лв. 

При този изход на спора и на основание чл.161, ал.1 
ДОПК на жалбоподателя следва да се присъдят в пълен 
размер направените по делото разноски, както следва: 50 
лв. държавна такса, 500 лв. възнаграждение за вещо лице 
и 5 034.31 лв. адвокатско възнаграждение, или общо 
сумата от 5 584.31 лв. Водим от горното 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – София град, І-во 
Административно отделение, 2 състав 

 
Р Е Ш И : 
 
 ИЗМЕНЯ по жалба на “КОНТУР/ГЛОБАЛ МАРИЦА 

ИЗТОК 3” АД със седалище и адрес на управление 
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гр.София, бул. „Александър Стамболийски ” №103, ет., ЕИК 
130020522 РЕВИЗИОНЕН АКТ № 290800296 от 29.01.2009 
г., издаден от Малина Велинова Стоянова на длъжност 
“главен инспектор по приходите” при ТД на НАП „Големи 
данъкоплатци и осигурители”, потвърден с решение № 
852/26.06.2009 г. на директора на ДОУИ гр.София в частта 
за неначислена лихва върху невъзстановен в срок ДДС в 
размер на 3 930 727.37 лв., като 

ОПРЕДЕЛЯ сумата от 3 930 727.37 лв. да бъде 
възстановена ведно със законната лихва за периода от 
25.10.2008 г. до датата на издаване на РА на 29.01.2009 г. 
размер на 164 660.34 лв. (сто шестдесет и четири хиляди 
шестстотин и шестдесет лева и тридесет и четири 
стотинки). 

ОСЪЖДА директора на Дирекция “Обжалване и 
управление на изпълнението” при ЦУ на НАП гр.София да 
заплати на “КОНТУР/ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3” АД със 
седалище и адрес на управление гр.София, бул. 
„Александър Стамболийски ” №103, ет., ЕИК 130020522 на 
основание чл.161, ал.1 ДОПК разноски в размер на 5 
584.31 лв. (пет хиляди петстотин осемдесет и четири лева и 
тридесет и една стотинки). 

Решението може да се обжалва в 14 дневен срок 
от съобщението до страните за постановяването му с 
касационна жалба пред ВАС на РБ.  
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РЕШЕНИЕ от 15.09.2011 г., ДП груп, C-138/10 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (първи състав) 
15 септември 2011 година(*) 
„Митнически съюз — Митническа декларация — 

Приемане от митническия орган на декларацията — 
Анулиране на вече приета митническа декларация — 
Последици по отношение на наказателните мерки“ 

По дело C-138/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с акт от 8 март 2010 г., постъпил в Съда на 
15 март 2010 г., в рамките на производство по дело 

„ДП груп“ ЕООД 
срещу 
Директор на Агенция „Митници“, 
СЪДЪТ (първи състав), 
състоящ се от: г-н A. Tizzano, председател на състав, 

г-н J.-J. Kasel, г-н A. Borg Barthet, г-н M. Ilešič (докладчик) и 
г-жа M. Berger, съдии, 

генерален адвокат: г-н P. Cruz Villalón, 
секретар: г-жа C. Strömholm, администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството и в съдебното заседание от 17 март 2011 
г., 

като има предвид становищата, представени: 
– за директора на Агенция „Митници“, от г-н В. Tанов, 

г-жа С. Вълкова, г-жа Н. Йоцова и г-жа С. Йорданова, в 
качеството на представители, 

– за българското правителство, от г-жа E. Петранова и 
г-н Цв. Иванов, в качеството на представители, 

– за чешкото правителство, от г-н M. Smolek и г-н V. 
Štencel, в качеството на представители, 

– за испанското правителство, от г-н M. Muñoz Pérez, в 
качеството на представител, 

– за нидерландското правителство, от г-жа C. Wissels 
и г-жа M. Noort, в качеството на представители, 

– за Европейската комисия, от г-жа П. Михайлова и г-н 
B.-R. Killmann, в качеството на представители, 

след като изслуша заключението на генералния 
адвокат, представено в съдебното заседание от 9 юни 2011 
г., 
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постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 4, точка 5, член 8, параграф 1, първо 
тире и членове 62, 63 и 68 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 
на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване 
на Митнически кодекс на Общността (OВ L 302, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 
5, стр. 58), изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на 
Съвета от 20 ноември 2006 година (OВ L 363, стр. 1; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 
7, стр. 15, наричан по-нататък „Митнически кодекс“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„ДП груп“ ЕООД (по-нататък наричано „ДП груп“) и 
директора на Агенция „Митници“ във връзка с обжалването 
от страна на това дружество на съставена по отношение на 
него митническа декларация с искане за прогласяване на 
нейната нищожност. 

Правна уредба 
Митническият кодекс 
3 Шесто съображение от посочения кодекс гласи 

следното: 
„[К]ато има предвид, че с оглед на изключителното 

значение на външната търговия за Общността 
митническите формалности и проверки следва да бъдат 
премахнати или най-малко сведени до минимум“. 

4 Член 4 от Митническия кодекс гласи: 
„За целите на настоящия кодекс се прилагат следните 

определения: 
[…] 
5. „Решение“ е всеки административен акт, издаден от 

митническите органи, отнасящ се до митническото 
законодателство, с който се извършва произнасяне по 
конкретен случай, като този акт има правни последици за 
едно или повече определени или определяеми лица; този 
термин включва, inter alia, обвързваща информация по 
смисъла на член 12; 

[…] 
17. „Митническо деклариране“ е действието, чрез 

което едно лице изразява по установени форми и начини 
желанието си за прилагане на определен митнически 
режим за дадена стока; 
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[…]“. 
5 Член 59, параграф 1 от посочения кодекс 

предвижда: 
„Всяка стока, предназначена да бъде поставена под 

митнически режим, подлежи на деклариране за съответния 
режим“. 

6 Съгласно член 62 от този кодекс: 
„1. Писмените декларации се изготвят върху 

формуляр, съответстващ на официалния образец, 
предвиден за целта. Те трябва да бъдат подписани и да 
съдържат всички данни, необходими за прилагане на 
разпоредбите, отнасящи се до митническия режим, за който 
стоките са декларирани. 

2. Към митническата декларация трябва да бъдат 
приложени всички документи, изисквани за прилагане на 
разпоредбите, отнасящи се до митническия режим, за който 
стоките са декларирани“. 

7 Съгласно член 63 от Митническия кодекс: 
„Митническите декларации, които отговарят на 

условията по член 62, се приемат незабавно от 
митническите органи, ако декларираните стоки са 
представени пред тях“. 

8 Член 66 от този кодекс гласи: 
„1. Митническите органи по искане на декларатора 

анулират приетата митническа декларация, когато 
деклараторът докаже, че стоката е била декларирана 
погрешно за съответния митнически режим или че поради 
особени обстоятелства оставането ѝ под декларирания 
митнически режим е неоправдано. 

Въпреки това, когато митническите органи са 
информирали декларатора за намерението си да извършат 
проверка на стоките, искането за анулиране на 
декларацията може да бъде прието само след извършване 
на въпросната проверка. 

2. Декларацията не може да бъде анулирана след 
вдигането на стоките, освен в случаите, определени 
съгласно процедурата на комитета. 

3. Анулирането на декларацията не е пречка за 
прилагане на действащите наказателни разпоредби“. 

9 Съгласно член 68 от Митническия кодекс: 
„За проверката на декларации, които митническите 

органи са приели, те имат право да извършват: 
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а) проверка на документите, [която] […] обхваща[…] 
декларацията и придружаващите я документи. 
Митническите органи имат право да изискват от 
декларатора да представи други документи с цел проверка 
на истинността на данните в декларацията; 

б) проверка на стоките и вземане на проби за анализ 
или щателен контрол“. 

10 Съгласно член 71 от посочения кодекс: 
„1. Резултатите от проверката на декларацията са 

основание за прилагане на разпоредбите, отнасящи се до 
митническия режим, под който стоките се поставят. 

2. Когато не се извършва проверка на декларацията, 
прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1, се 
осъществява въз основа на данните, обявени в 
декларацията“. 

Регламентът за прилагане 
11 Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 

1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на 
Регламент № 2913/92 (ОВ L 253, стр. 1; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3), изменен с 
Регламент (ЕО) № 214/2007 на Комисията от 28 февруари 
2007 г. (ОВ L 62, стр. 6, наричан по-нататък „Регламентът за 
прилагане“) предвижда в член 199, параграф 1: 

„Без да се изключва възможното прилагане на 
наказателни разпоредби, подаването в митническо 
учреждение на декларация, подписана от декларатора или 
неговия представител го прави отговорен по действащите 
разпоредби за: 

– верността на сведенията, дадени в декларацията, 
– автентичността на приложените документи, 
и 
– спазването на всички задължения, свързани с 

[поставянето на дадените] стоки [под] съответния 
митнически режим“. 

12 Член 251 от този регламент предвижда: 
„В отклонение от член 66, параграф 2 на [Митническия 

кодекс], митническата декларация може да бъде анулирана 
след освобождаването на стоките, както е предвидено по-
долу: 

[…]“. 
Спорът в главното производство и 

преюдициалните въпроси 
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13 На 13 март 2007 г. ДП груп представя чрез 
упълномощено лице в Митническо бюро Кремиковци, 
София (България), митническа декларация за внос от 
Бразилия на „замразен и обезкостен пуешки бут, обработен 
с бял пипер“ с оглед на неговото допускане за свободно 
обращение. 

14 Митническите органи приемат в същия ден 
митническата декларация. Митнически служител полага 
върху нея подпис, като отбелязва върху гърба на 
документа следната бележка: 

„Извършен документален контрол по клетка 44 
съгласно чл. 218 от [Регламента за прилагане]. Тарифният 
номер в клетка 33 отговаря на описанието на стоката в 
клетка 31 и на [интегрираната тарифа на Европейските 
общности, създадена с член 2 от Регламент (ЕИО) № 
2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно 
тарифната и статистическа номенклатура и Общата 
митническа тарифа (ОВ L 256, стр. 1; Специално издание 
на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3)]. 
Митническа стойност, приета по реда на чл. 29 от 
Митническия кодекс. Стоката не ползва преференции. 
Изпълнени са условията за поставяне под режим „крайно 
потребление“. Протокол за щателна митническа проверка 
на Аерогара София № 120/13.03.2007. Поради съмнение за 
неправилно тарифно класиране, взети проби за 
лабораторен анализ от Централна химическа лаборатория 
[…]“. 

15 В точка 13 от Протокол за проверка № 
120/13.03.2007 се уточнява, че по вид и количество 
представената стока отговаря на посочената в 
митническата декларация стока и че са взети проби за 
лабораторно изследване. 

16 Държавното вземане за внос в размер на 22 646,88 
BGN, изчислено съобразно декларираната от ДП груп 
тарифна позиция, е вписано в съответната клетка на 
митническата декларация. 

17 На 25 март 2007 г. митническата администрация 
освобождава внесената стока. 

18 Въз основа на резултата от експертизата 
митническата администрация уведомява ДП груп с писмо от 
17 април 2007 г., че счита тарифното класиране на стоката 
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за неправилно, което представлява нарушение на 
митническото законодателство. 

19 Вследствие на това митническата администрация 
начислява допълнителни вземания в размер на 49 754,31 
BGN мито и 11 293,75 BGN данък върху добавената 
стойност, както и лихви за забава върху тези суми, и 
отправя към ДП груп покана за доброволно плащане. 

20 ДП груп подава жалба до Административен съд 
София-град с искане за прогласяване на нищожността на 
митническата декларация от 13 март 2007 г., поради това 
че посочените в нея държавни вземания за внос в размер 
общо на 22 646,88 BGN са изчислени неправилно. 

21 Видно от акта на преюдициално запитване, ДП груп 
твърди пред тази юрисдикция, че разглежданата в 
основното производство митническа декларация е 
подлежащ на оспорване административен акт. Всъщност, 
като признава за неправилно посочването от негова страна 
на тарифната позиция, дружеството счита, че доколкото 
тази позиция е била приета от митническата 
администрация чрез полагането на подпис от митническия 
служител при приемането на декларацията, то тази 
администрация „утвърдила“ тарифната позиция. По този 
начин митническата декларация била израз на изрично 
волеизявление от страна на митническите органи и 
пораждала права и задължения за декларатора, което 
правело акта обжалваем. 

22 В подкрепа на своята жалба ДП груп твърди, че 
неправилно посочената тарифна позиция в митническата 
декларация по главното производство прави тази 
декларация нищожна. Също така според него начислените 
въз основа на неправомерната декларация митни сборове 
не съответстват на целите на българската митническа 
правна уредба и поради това му нанасят вреди. 

23 На 21 юли 2008 г. Административен съд София-
град постановява определение за недопустимост на 
жалбата поради липса на подлежащ на оспорване 
административен акт, тъй като приема, че попълнената от 
декларатора и приета от митническите органи митническа 
декларация не е акт, който подлежи на оспорване пред съд. 

24 ДП груп обжалва това определение пред 
Върховния административен съд, който приема, че макар 
да е попълнена от самия декларатор, разглежданата в 
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главното производство митническата декларация 
представлява, по изложените в точка 21 от настоящото 
решение съображения, индивидуален административен 
акт, който безспорно засяга интересите на декларатора. 
Върховният административен съд, чиито указания по 
отношение на тълкуването и прилагането на закона са 
съгласно българското право задължителни при по-
нататъшното разглеждане, връща делото на същия състав 
на Административен съд София-град за продължаване на 
съдопроизводствените действия. 

25 Запитващата юрисдикция счита, че решаването на 
спора в главното производство зависи от тълкуването на 
приложимите разпоредби на правото на Съюза в областта 
на митническата дейност, и по-конкретно че делото повдига 
въпроса за обхвата и съдържанието на контрола за 
съответствие на митническите декларации с предвидените 
в член 62 от Митническия кодекс условия, и в частност дали 
в рамките на този контрол митническите органи трябва да 
проверяват доколко посочената от декларатора тарифна 
позиция е правилна. 

26 Освен това тя уточнява, че неправилното 
посочване на тарифната позиция на стоката, без 
впоследствие да е поправена при условията на член 65 от 
Митническия кодекс, дава право на митническите органи да 
наложат имуществена санкция на декларатора за 
извършено митническо нарушение, в това число правото да 
изземат стоката и да се разпоредят с нея по реда, 
предвиден за това в националното право. Според същата 
юрисдикция жалбата, с която тя е сезирана, очевидно цели 
да избегне неблагоприятни за ДП груп правни последици 
като по-горе посочените. 

27 При тези условия Административен съд София-
град решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Следва ли член 63 от [Митническия кодекс], при 
условията на главното производство, да се тълкува в 
смисъл, че задължава митническия орган да извърши само 
проверка за съответствие на митническата декларация с 
условията по член 62 от този [кодекс], като извърши само 
контрол по документи в обхвата, посочен в член 68 от 
[Кодекса] и въз основа само на представените документи 
да вземе решение за приемане на митническата 
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декларация, когато е възникнало съмнение за 
правилността на тарифния код на стоката и е необходима 
специализирана експертиза за определянето на този код? 

2) Следва ли решението на митническия орган за 
незабавно приемане на митническата декларация по реда 
на член 63 от [Митническия кодекс], при условията на 
главното производство, да се тълкува като решение на 
митнически орган по член 4, точка 5, във връзка с член 8, 
параграф 1, първо тире от същия кодекс, в това число и 
като такова решение относно цялото съдържание на 
подадената митническа декларация, когато са налице 
едновременно следните условия: 

а) решението на митническия орган за приемането на 
митническата декларация е прието само въз основа на 
представените документи към същата; 

б) при извършване на необходимите проверки преди 
приемането на митническата декларация е съществувало 
съмнение, че декларираният тарифен код на стоката е 
неверен; 

в) при извършване на необходимите проверки преди 
приемането на митническата декларация е съществувала 
непълнота на информацията за съдържанието на 
декларираната стока, от значение за правилното 
определяне на тарифния код; 

г) при проверката преди приемането на декларацията 
е взета проба за извършване на експертиза за правилното 
определяне на тарифния код на стоката? 

3) Следва ли член 63 от [Митническия кодекс], да се 
тълкува при условията на главното производство, че: 

а) допуска да се оспори пред съд 
законосъобразността на приемането на митническата 
декларация, след като е разрешено вдигането на стоката, 
или 

б) приемането на митническата декларация не 
подлежи на оспорване, тъй като само регистрира 
декларирането на стоките пред митническите органи и 
определя момента на възникване на вносното митническо 
задължение, не представлява решение на митнически 
орган по въпросите за правилното тарифно класиране и 
размера на дължимите митни сборове по тази 
декларация?“. 

По преюдициалните въпроси 



297 

28 Следва да се напомни, че в рамките на 
производството по член 267 ДФЕС само националният съд, 
който е сезиран със спора и трябва да поеме отговорността 
за последващото съдебно решаване, може да прецени — 
предвид особеностите на делото — както необходимостта 
от преюдициално заключение, за да може да постанови 
решението си, така и релевантността на въпросите, които 
поставя на Съда (вж. по-конкретно Решение от 2 април 
2009 г. по дело Elshani, C-459/07, Сборник, стр. I-2759, 
точка 40 и Решение от 16 декември 2010 г. по дело Skoma-
Lux, C-339/09, все още непубликувано в Сборника, точка 
21). 

29 Все пак в рамките на това производство Съдът 
трябва да даде на националния съд полезен отговор, който 
да му позволи да реши спора, с който е сезиран. С оглед на 
това при необходимост Съдът трябва да преформулира 
въпросите, които са му зададени. Освен това задача на 
Съда е да тълкува всички разпоредби на правото на Съюза, 
които са необходими на националните юрисдикции, за да 
се произнасят по споровете, с които са сезирани, дори тези 
разпоредби да не са изрично посочени във въпросите, 
отправени от тези юрисдикции до Съда (вж. в този смисъл 
по-специално Решение от 8 март 2007 г. по дело Campina, 
C-45/06, Сборник, стр. I-2089, точки 30 и 31, Решение от 26 
юни 2008 г. по дело Wiedemann и Funk, C-329/06 и C-343/06, 
Сборник, стр. I-4635, точка 45, както и Решение от 14 
октомври 2010 г. по дело Fuß, C-243/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 39). 

30 В това отношение, от една страна, от решението 
на запитващата юрисдикция е видно, че жалбата, с която тя 
е сезирана цели прогласяване на нищожността на 
разглежданата в главното производство митническа 
декларация, а не прогласяване на нищожността на 
приемането като такова на тази декларация. От друга 
страна, видно от материалите по делото, ДП груп е 
поискало прогласяване на нищожността на посочената 
декларация след освобождаването от данъчната 
администрация на стоката, предмет на разглеждане в 
главното производство. 

31 При тези условия чрез поставените въпроси 
запитващата юрисдикция иска да се установи дали 
разпоредбите на правото на Съюза в областта на 



298 

митническата дейност трябва да се тълкуват в смисъл, че 
декларатор може, след като митническите органи са 
разрешили вдигането на стоката, да поиска по съдебен ред 
прогласяване на нищожността на отнасящата се до тази 
стока митническа декларация. 

32 За да се отговори на така преформулираните 
въпроси, следва да се разгледат естеството и обхватът на 
митническата декларация. 

33 Съгласно член 59, параграф 1 от Митническия 
кодекс в митническото право на Съюза е приложим 
принципът, съгласно който за всяка предназначена за 
поставяне под митнически режим стока следва да се 
подаде декларация. 

34 По този начин определянето на необходимите за 
прилагането на митническата правна уредба елементи по 
отношение на стоките се извършва въз основа не на 
направени от митническите органи констатации, а на 
предоставените от декларатора данни. 

35 Следователно митническата декларация 
представлява, видно и от член 4, точка 17 от Митническия 
кодекс, актът, с който деклараторът предявява в 
предвидените условия и форма своето желание да постави 
определена стока под даден митнически режим. Затова 
поради естеството си на едностранен акт тази декларация 
не представлява „решение“ по смисъла на член 4, точка 5 
от посочения кодекс. 

36 Що се отнася до изготвените в писмен вид 
митнически декларации, член 68 от същия кодекс 
предоставя на митническите органи възможността да 
проверяват предоставените от декларатора данни. 

37 Митническият кодекс не възлага на митническите 
органи да извършват редовно такива проверки, с оглед на 
ограничаването, предвид шесто съображение от този 
кодекс, на митническите формалности и проверки, 
доколкото това е възможно. Така съгласно член 71, 
параграф 2 от същия кодекс, когато не е предприета 
проверка на митническата декларация, прилагането на 
разпоредбите, уреждащи митническия режим, под който са 
поставени стоките, се осъществява въз основа на 
предоставените в в декларацията данни. 

38 Описаната по-горе система, която не предвижда 
извършването на редовни проверки на митническите 
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декларации, предполага предоставянето от страна на 
декларатора на пълни и точни данни на митническите 
органи. Всъщност съгласно член 199, параграф 1, първо 
тире от Регламента за прилагане подаването в митническо 
учреждение на декларация, подписана от декларатора или 
негов представител, го прави отговорен по действащите 
разпоредби по отношение на верността на посочените в 
декларацията сведения. 

39 В това отношение е важно да се подчертае, както 
уточнява генералният адвокат в точка 29 от своето 
заключение и противно на становището, поддържано от ДП 
груп пред запитващата юрисдикция, че когато митническите 
органи приемат подписаната от декларатора или от негов 
представител митническа декларация, член 63 от 
Митническия кодекс им налага да се ограничат да 
проверяват спазването на предвидените в тази разпоредба 
и в член 62 от същия кодекс условия. Следователно при 
приемането на митническа декларация тези органи не се 
произнасят по верността на предоставените от 
декларатора данни, за които той носи отговорност. 
Всъщност от текста на член 68 от Митническия кодекс 
следва, че приемането на декларацията не лишава тези 
органи от възможността да проверят впоследствие, а 
когато е необходимо, дори и след освобождаването на 
стоките, верността на тези данни. 

40 Задължението на декларатора да предостави 
точни данни се отнася също и до определянето на 
правилната подпозиция при тарифното класиране на 
стоката (вж. по аналогия Решение от 23 май 1989 г. по дело 
Top Hit Holzvertrieb/Комисия, 378/87, Recueil, стр. 1359, 
точка 26), като в случай на съмнение деклараторът може 
предварително да поиска от митническите органи 
обвързваща тарифна информация съгласно член 12 от 
Митническия кодекс. 

41 Следствие от посоченото задължение е принципът 
на неоттегляемост на митническата декларация, след като 
веднъж е била приета — принцип, изключенията от който 
са стриктно описани в правната уредба на Съюза в тази 
област. 

42 Така, макар Митническият кодекс да не предвижда 
възможността по искане на декларатора да се прогласи 
нищожността на съставената от него митническа 
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декларация, член 66, параграф 1, първа алинея от този 
кодекс му позволява да поиска от митническите органи да 
анулират декларация, която вече са приели, ако приведе 
доказателства, че стоката е била декларирана погрешно за 
съответния митнически режим или че поради особени 
обстоятелства оставането ѝ под декларирания митнически 
режим е неоправдано. 

43 Съгласно член 66, параграф 2 от Митническия 
кодекс декларацията не може да бъде анулирана след 
освобождаването на стоката, освен в определени случаи. 
Тези случаи са определени в член 251 от Регламента за 
прилагане. 

44 От текста на посочения член 66 следва, че когато 
деклараторът иска по своя инициатива анулирането на 
митническата декларация, искането му трябва да бъде 
отправено до митническите, а не до съдебните органи. 

45 Посочените митнически органи трябва, след като 
направят преценка, или да отхвърлят искането на 
декларатора с мотивирано решение, което подлежи на 
обжалване по съдебен ред, или да уважат искането за 
анулиране (вж. по аналогия Решение от 20 октомври 2005 г. 
по дело Overland Footwear, C-468/03, Recueil, стр. I-8937, 
точка 50). 

46 Що се отнася до обстоятелството, че според 
запитващата юрисдикция целта на жалбата, с която тя е 
сезирана от ДП груп, се състояла в това дружеството да 
избегне налагането на евентуални санкции поради 
нарушението, свързано с погрешното тарифно класиране 
на внесената стока при съставянето на разглежданата в 
главното производство митническа декларация, достатъчно 
е да се посочи, че съгласно член 66, параграф 3 от 
Митническия кодекс анулирането на декларацията не е 
пречка за прилагане на действащите наказателни 
разпоредби. 

47 Освен това по отношение на дадените на 
запитващата юрисдикция от страна на Върховния 
административен съд указания следва да се припомни 
тълкуването на Съда, че правото на Съюза не допуска 
национален съд, който следва да се произнесе по дело, 
върнато от висшестоящ съд след касация, да бъде 
обвързан съгласно националното процесуално право от 
направените от висшестоящия съд правни изводи, когато 
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въз основа на тълкуване, което е поискал от Съда, намира, 
че тези изводи не са в съответствие с правото на Съюза 
(Решение от 5 октомври 2010 г. по дело Елчинов, C-173/09, 
все още непубликувано в Сборника, точка 32). 

48 С оглед на гореизложеното на поставените 
въпроси следва да се отговори, че разпоредбите на 
правото на Съюза в областта на митническата дейност 
трябва да се тълкуват в смисъл, че декларатор не може да 
иска по съдебен ред да се прогласи нищожността на 
съставена от него митническа декларация, когато тя е била 
приета от митническите органи. От друга страна, съгласно 
предвидените в член 66 от Митническия кодекс условия 
деклараторът може да иска от тези органи да анулират 
декларацията, включително след като са разрешили 
вдигането на стоката. Митническите органи трябва, след 
като направят преценка, или да отхвърлят искането на 
декларатора с мотивирано решение, което подлежи на 
обжалване по съдебен ред, или да уважат искането за 
анулиране. 

По съдебните разноски 
49 С оглед на обстоятелството, че за страните в 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (първи състав) 
реши: 

Разпоредбите на правото на Съюза в областта на 
митническата дейност трябва да се тълкуват в смисъл, 
че декларатор не може да иска по съдебен ред да се 
прогласи нищожността на съставена от него 
митническа декларация, когато тя е била приета от 
митническите органи. От друга страна, съгласно 
условията, предвидени в член 66 от Регламент (ЕИО) № 
2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно 
създаване на Митнически кодекс на Общността, 
изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета от 20 
ноември 2006 година, деклараторът може да иска от 
тези органи да анулират декларацията, включително 
след като са разрешили вдигането на стоката. 
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Митническите органи трябва, след като направят 
преценка, или да отхвърлят искането на декларатора с 
мотивирано решение, което подлежи на обжалване по 
съдебен ред, или да уважат искането за анулиране. 
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ПРОТОКОЛ № 218/10.10.2011 г. на 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, I отделение, 12 
състав5 

в публично заседание на 10.10.2011 в следния състав: 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Наталия Ангелова 
при участието на секретар Цонка Вретенарова, 

разгледа дело номер 2987 по описа за 2008 година 
докладвано от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 
След изпълнение на разпоредбите на чл.142, ал.1 

ГПК вр. с чл.144 АПК, на именно повикване в 09.42 ч. се 
явиха: 

 
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДП Груп” ЕООД – редовно 

призован, не се представлява. 
ОТВЕТНИКЪТ директора на Агенция „Митници” – 

редовно уведомен, се представлява от юрк. ЙОРДАНОВА и 
юрк. ЙОЦОВА с пълномощни от директора на Дирекция 
„Митници” и началника на Митница „Аерогара София”. 

ЮРК. ЙОРДАНОВА и ЮРК. ЙОЦОВА – Заявявам, че 
като ответник по делото следва да бъде началник на 
Митница „Аерогара София” като единствен компетентен 
орган да издава решения по смисъла на Митническия 
кодекс (МК). 

СЪДЪТ като взе предвид, че съобразно указанията на 
Върховен административен съд в Определението от 
07.10.2008 г. по адм. дело 11950/2008 г. следва да разгледа 
митническата декларация като индивидуален 
административен акт на митническия орган, които я е приел 
– Росен Титков Кечев, и като съобрази, че този митнически 
орган е престанал да бъде служител на Митница „Аерогара 
София” съобразно изрично изисканите и представени 
доказателства за това, намира, че като ответник следва да 
бъде конституиран и началника на Митница „Аерогара 
София”, с оглед на което  

ОПРЕДЕЛИ: 
 

                                                

5 Необжалвано, влязло в сила. 
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КОНСТИТУИРА като ответник по делото началника на 
Митница „Аерогара София” и допуска до участие по делото 
юрк. ЙОРДАНОВА и юрк. ЙОЦОВА в качеството им на 
процесуални представители по делото и на този орган, 
съгласно изрични пълномощни. 

 
ЮРК. ЙОРДАНОВА и ЮРК. ЙОЦОВА – Да се даде ход 

на делото. 
 
СЪДЪТ счита, че няма процесуални пречки за даване 

ход на делото, с оглед на което  
ОПРЕДЕЛИ: 
ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 
ДОКЛАДВА, че след определението на съда за 

отправяне на преюдициално запитване от 08.03.2010 г. , по 
делото са постановени актове и постъпили доказателства 
както следва : определение от 22.03.2010 г.; приложени 
доказателства към молба от 22.04.2010 г. относно 
прекратяване на служебното правоотношение с Росен 
Титков Кечев и назначаването на Иванка Щерева съответно 
приели митническата декларация и разрешили вдигането й; 
определение на съда от 29.04.2010 г., с което е 
конституиран като ответник по делото директор на 
Дирекция „Митници”; молба от 07.06.2010 г. относно 
снемането на личен печат на Росен Титков Кечев от отчет; 
кореспонденция на Съда на Европейския съюз по 
образуваното преюдициално дело № С – 138/2010 г. и 
Решение от 15.09.2011 г. по преюдициално дело № С – 
138/2010 г. 

ДОКЛАДВА представеното по делото непосредствено 
преди съдебното заседание писмено становище от адв. 
Русев, упълномощен представител на дружеството-
жалбоподател, и който заяви пред съда, че е 
възпрепятстван да присъства. Съгласно посоченото 
писмено становище се иска да бъде прекратено съдебното 
производство по делото, като съдът изпрати делото на 
ответника за вземане на мотивирано решение за анулиране 
на митническата декларация, на което основания уточнява 
е спорът по делото, съобразно посочената възможност в 
решението по преюдициалното производство. Не се 
заявява изрично, че се оттегля първоначалната жалба и 
искане по делото. 
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ЮРК. ЙОЦОВА – Моля да прекратите настоящото 
производство. Съдът е сезиран с искане за прогласяване 
на нищожност на митническа декларация, поради което е 
отправено и преюдициално запитване до Съда на 
Европейския съюз. Видно от решението по 
преюдициалното дело, Съдът на Европейския съюз е 
постановил, че митническата декларация не е решение по 
смисъла на чл. 4, т. 5 от МК, поради което производството 
за обявяване на нейната нищожност е недопустимо. Моля 
да не уважавате молбата на адв. Русев, тъй като спорът е 
за обявяване на нищожността на митническата декларация. 
Видно от преюдициалното запитване, искане за анулиране 
на митническата декларация следва да се отправи до 
митническите органи, а не до съда. Анулирането следва да 
се извърши от митническите органи, а не от съда.  

ЮРК. ЙОРДАНОВА – Присъединявам се към 
становището на колегата Йоцова. Считам искането за 
прогласяване на нищожност не е оттеглено и същото е 
недопустимо, както и искането за анулиране на 
декларацията, което следва да се предяви пред 
митническите органи, поради което моля да прекратите 
производството по делото. 

ЮРК. ЙОЦОВА – Видно от пълномощното на адв. 
РУСЕВ по делото, същият е упълномощен да осъществи 
процесуално представителство, докато същият няма 
пълномощно за представителство на дружеството „ДП 
Груп” да предяви искане за анулиране на митническата 
декларация пред митническите органи. Необходимо е 
изрично пълномощно за да бъде направено такова искане. 
Моля съда с оглед изхода на делото да се произнесе по 
разноските. Представям доказателства за направените 
разноски пред Съда на Европейския съюз, претендираме 
юрисконсултско възнаграждение по делото. 

 
СЪДЪТ по доказателствата 
ОПРЕДЕЛИ: 
ДОПУСКА и ПРИЕМА като доказателства по делото 

докладваните от съда в днешното съдебно заседание 
писмени доказателства, както и писмени доказателства за 
извършени разноски за процесуално представителство на 
ответника пред Съда на Европейския съюз.  
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По искането на страните за прекратяване на 

съдебното производство по делото СЪДЪТ намира същото 
за основателно, по следните съображения:  

Съдебното производство е по реда на чл.145 и 
следващите от Административнопроцесуален кодекс /АПК/, 
във връзка с чл.220 от Закона за митниците /ЗМ/.  

Делото е образувано по жалба на „ДП груп” ЕООД със 
седалище София, с която се оспорва митническа 
декларация /ЕАД/ № 
07BG005102Н0019924/20070313/13.03.2007 г., с искане до 
съда да бъде прогласена за нищожна поради това, че 
посочените в нея вносни държавни вземания в размер 
общо на 22 646,88 лв. са изчислени в несъответствие с 
материално-правните разпоредби, както и поради 
несъответствие с материалния закон и с целта на закона 
към момента на издаването й. В подкрепа на искането 
излага доводи, че митническата декларация 
представлявала решение на митнически орган за 
прилагането на митническите разпоредби и официален 
писмен митнически документ, индивидуален 
административен акт по чл.21 АПК, удостоверяващ 
съответно митническо оформяне, издаден от длъжностно 
лице, в кръга на службата му, по установените форми и 
ред. С издаването на оспорваната митническа декларация, 
според жалбоподателя също индивидуален 
административен акт и изрично волеизявление на 
митнически административен орган, овластен със закон за 
това, са създадени задължения и непосредствено са 
засегнати законни интереси на дружеството като вносител 
на стоки. Определените като дължими държавни вземания 
въз основа на незаконосъобразната декларация не 
съответствали на целите на ЗМ и така са нанесени вреди 
на дружеството.  

Фактите по делото, подробно обсъдени в 
определението на съда от 08.03.2010г. за отправяне на 
преюдициално запитване, във връзка с допустимостта на 
съдебното производство по делото са следните:  

На 13.03.2007г. „ДП-груп” ЕООД чрез упълномощено 
лице представя в Митническо бюро Кремиковци митническа 
декларация за внос от Бразилия на стока, описана като 
„замразен и обезкостен пуешки бут, обработен с бял 
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пипер”, с тарифен код 16023111 в клетка 33. В клетка 37 е 
попълнен код 40 - Едновременно допускане за свободно 
обращение и крайна употреба на стоки, които не са 
предмет на освободена доставка по ДДС, съгласно 
Приложение № 10 - Класификатор на режимите и други 
направления и процедури по клетка № 37 от Наредба № Н-
17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на 
Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) 
№ 2454/93 на Комисията.  

За приемането на декларацията в клетка 2 е вписан 
номер 07BG005102H0019921, дата 13.03.2007 година, 
положени са личен печат №1341 и подпис на митнически 
орган. Митническият служител, приел декларацията, е 
вписал на гърба на същата факти и обстоятелства за 
извършен документален контрол по клетка 44 съгласно 
чл.218 от РПМК /Регламент за прилагане на Митническия 
кодекс/, всред които, че тарифният номер в клетка 33 
отговаря на описанието на стоката в клетка 31 и ТАРИК, за 
приемане на митническата стойност и в заключение, че са 
изпълнени са условията за поставяне под режим ”крайно 
потребление”. Публичните задължения по декларацията са 
определени общо на стойност 22 646,88лв., вписани в 
клетка 41 от митническата декларация. На 25.03.2007г. 
митнически служител е разрешил вдигането на стоките.  

Взети проби за лабораторно изследване и извършена 
митническа лабораторна експертиза, въз основа на която 
писмо с № 589 / 17.04.2007г. митническите органи 
уведомяват дружеството за констатирано нарушение при 
попълване на митническата декларация - неправилното 
тарифно класиране, като е мотивирано указва, че е 
следвало да се класира в тарифна позиция 0207, ТАРИК 
код 0207271000, а дружеството да заплати разликата във 
вносните митни сборове и ДДС, начислени допълнително 
на основание чл.201, параграф 1, 6уква "а" от Регламент 
ЕИО №2913/92 на Съвета от 12.10.1992г. относно 
създаване на Митнически кодекс на Общността и чл.54, ал. 
1 от Закона за данък върху добавената стойност в следните 
размери: мито 49754.31лв. и ДДС в размер на 11293.75 лв., 
както и лихви за забава върху тези суми.  

В съдебно заседание по делото от 21.07.2008г. 
процесуалният представител на дружеството уточнява, че 
„неправилно е посочен тарифният номер от декларатора - 
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„ДП груп” ЕООД, който тарифен номер е приет от 
митническия орган и чрез подписа си при приемането „е 
утвърдил тарифния код на стоката”. Именно това е акт на 
митническия орган и подлежи на обжалване. Налице били 
доказателства за определяне на друг тарифен номер, 
нямало подадено заявление до Митницата от дружеството 
за промяна на декларацията преди вдигането на стоката, 
както и постановен акт на митнически орган за отказ да 
бъде допусната поправка на декларацията. Обжалва 
посочения тарифен код на стоката по митническата 
декларация, утвърден с подписа на митническия орган, 
който бил неверен и прави митническата декларация 
нищожна. При така уточнената жалба, настоящият състав е 
постановил протоколно определение от същата дата - 
21.07.2008г., като е счел недопустимост на съдебното 
производство, поради липсата на акт на митнически орган, 
който подлежи на оспорване. Митническата декларация, 
която е попълнена от декларатора и приета от 
митническите органи не е акт, който подлежи на оспорване 
пред съд. Поради липса на административен акт, който да 
подлежи на оспорване пред съд е прието недопустимост на 
жалбата и е прекратено производството по делото. 

По частна жалба на дружеството срещу 
определението на съда за прекратяване на делото, е 
постановено Определение №10140 от 07.10.2008г. по адм. 
дело № 11950/2008г. на Върховен административен съд 
/ВАС/. В същото е приет за неправилен извода на 
настоящия съд, че не е налице акт, който да подлежи на 
обжалване пред съда. Приети са за основателни доводите 
на дружеството изцяло, във връзка с чл. 68 и чл. 69 от ЗМ 
за характера на митническата декларация като 
индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от 
АПК, тъй като тя се утвърждава и приема с изричното 
волеизявление на митническите органи и от момента на 
приемането й от тези органи, възниквали за съответното 
лице права и задължения, които безспорно засягат 
неговите интереси. Възможността за извършване на 
поправки в декларацията, както и нейното анулиране не 
означавало, че този акт не може да бъде атакуван, след 
като изрично не е изключена със закон възможността за 
обжалването й по съдебен ред. С определението на ВАС е 
върнато делото на същия съдебен състав за продължаване 
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на съдопроизводствените действия, а доколко доводите за 
това са основателни, трябва да прецени като се разгледа 
жалбата по същество.  

С определение на съда по делото от 08.03.2010г. 
настоящият съд отправя преюдициално запитване до Съда 
на Европейския съюз, по което е образувано дело C-138/10 
със страни „ДП груп“ ЕООД срещу Директор на Агенция 
„Митници“., по което запитване е постановено Решение от 
15 септември 2011г.  

По така описаната фактическа обстановка и 
направеното искане до съда за прогласяване на 
нищожността на митническата декларация от 13 март 2007 
г., поради поради посочен неправилен тарифен код на 
стоката, в решението на Съда на ЕС са разгледани 
твърденията на ДП груп, поддържани изцяло и в хода на 
преюдициалното съдебно производство, мотивите на 
настоящия съд, обективирани в определението от 21 юли 
2008 г. за недопустимост на жалбата по делото, поради 
извод, че попълнената от декларатора и приета от 
митническите органи митническа декларация не е акт, който 
подлежи на оспорване пред съд, както и мотивите за 
обратното на Върховния административен съд, в 
определение от 07.10.2008г. – че митническата декларация 
е индивидуален административен акт на митнически орган, 
който засягал интересите на декларатора и подлежи на 
оспорване пред съд.  

Настоящият съд е отправил със запитването си 
въпроси, свързани с обхвата и съдържанието на контрола 
за съответствие на митническите декларации с 
предвидените в член 62 от Митническия кодекс условия, и в 
частност дали в рамките на този контрол митническите 
органи трябва да проверяват доколко посочената от 
декларатора тарифна позиция е правилна. Като е взел 
предвид правния спор, Съдът на ЕС е преформулирал 
въпросите, като дава отговор с диспозитива на решението 
си на главния въпрос по делото – за допустимостта на 
съдебното оспорване, но по останалите поставени въпроси 
от съда са разгледани в мотивите на решението.  

Така Съдът на ЕС е постановил с решението си 
следното:  

„Разпоредбите на правото на Съюза в областта на 
митническата дейност трябва да се тълкуват в смисъл, че 
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декларатор не може да иска по съдебен ред да се прогласи 
нищожността на съставена от него митническа декларация, 
когато тя е била приета от митническите органи. От друга 
страна, съгласно условията, предвидени в член 66 от 
Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 
година относно създаване на Митнически кодекс на 
Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на 
Съвета от 20 ноември 2006 година, деклараторът може да 
иска от тези органи да анулират декларацията, 
включително след като са разрешили вдигането на стоката. 
Митническите органи трябва, след като направят преценка, 
или да отхвърлят искането на декларатора с мотивирано 
решение, което подлежи на обжалване по съдебен ред, или 
да уважат искането за анулиране.” 

В мотивите на решението на Съда на ЕС е прието по 
правния спор по т. 33- 45, следното:  

-Съгласно член 59, параграф 1 от Митническия кодекс 
е приложим принципът, че за всяка предназначена за 
поставяне под митнически режим стока следва да се 
подаде декларация, с оглед на което определянето на 
необходимите за прилагането на митническата правна 
уредба елементи по отношение на стоките се извършва въз 
основа не на направени от митническите органи 
констатации, а на предоставените от декларатора данни ( 
т.33 и т.34) . 

-Изрично е направен извод, че митническата 
декларация представлява, видно и от член 4, точка 17 от 
Митническия кодекс, актът, с който деклараторът 
предявява в предвидените условия и форма своето 
желание да постави определена стока под даден 
митнически режим, и затова поради естеството си на 
едностранен акт тази декларация не представлява 
„решение“ по смисъла на член 4, точка 5 от посочения 
кодекс (т.35).  

-Член 68 от Митническия кодекс предоставя на 
митническите органи възможността да проверяват 
предоставените от декларатора данни, но не им възлага да 
извършват редовно такива проверки, с оглед 
ограничаването на митническите формалности и проверки, 
доколкото това е възможно, предвид шесто съображение от 
преамбюла на този кодекс, а когато не е предприета 
проверка на митническата декларация, прилагането на 
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разпоредбите, уреждащи митническия режим, под който са 
поставени стоките, се осъществява въз основа на 
предоставените в декларацията данни - член 71, параграф 
2 от същия кодекс. (т.36 и т.37).  

-Установената система за митнически контрол, която 
не предвижда извършването на редовни проверки на 
митническите декларации, предполага предоставянето от 
страна на декларатора на пълни и точни данни на 
митническите органи, а съгласно член 199, параграф 1, 
първо тире от Регламента за прилагане на Митническия 
кодекс, подаването в митническо учреждение на 
декларация, подписана от декларатора или негов 
представител, го прави отговорен по действащите 
разпоредби по отношение на верността на посочените в 
декларацията сведения. (т. 38) 

-По т. 39 съдът подчертава, че противно на 
становището, поддържано от ДП груп пред настоящия съд, 
когато митническите органи приемат подписаната от 
декларатора или от негов представител митническа 
декларация, член 63 от Митническия кодекс им налага да 
се ограничат да проверяват спазването на предвидените в 
тази разпоредба и в член 62 от същия кодекс условия. От 
това е направен извод, че при приемането на митническа 
декларация тези органи не се произнасят по верността на 
предоставените от декларатора данни, за които той носи 
отговорност. От текста на член 68 от Митническия кодекс 
следва, че приемането на декларацията не лишава тези 
органи от възможността да проверят впоследствие, а 
когато е необходимо, дори и след освобождаването на 
стоките, верността на тези данни. 

-Задължението на декларатора да предостави точни 
данни се отнася също и до определянето на правилната 
подпозиция при тарифното класиране на стоката, като се 
позовава по аналогия на юристпруденцията на Съда. В 
случай на съмнение деклараторът може предварително да 
поиска от митническите органи обвързваща тарифна 
информация съгласно член 12 от Митническия кодекс – 
т.40. 

-Принципът на неоттегляемост на митническата 
декларация, след като веднъж е била приета, се определя 
като следствие от задължението деклараторът да 
представи точни данни при декларирането, а изключенията 
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от този принцип са стриктно описани в правната уредба на 
Съюза в тази област. 

-Обсъдени са възможностите за анулиране на 
приетата от митническите органи митническата декларация 
по искане на декларатора по член 66, параграф 1, първа 
алинея от кодекса: ако приведе доказателства, че стоката е 
била декларирана погрешно за съответния митнически 
режим или че поради особени обстоятелства оставането й 
под декларирания митнически режим е неоправдано. 
Съгласно член 66, параграф 2 от Митническия кодекс 
декларацията не може да бъде анулирана след 
освобождаването на стоката, освен в случаите, определени 
в член 251 от Регламента за прилагане. 

-Изрично е обърнато внимание в мотивите на 
решението, че от член 66 от кодекса следва, че по 
инициатива на декларатора анулирането на митническата 
декларация, искането му трябва да бъде отправено до 
митническите, а не до съдебните органи. Митническите 
органи трябва, след като направят преценка, или да 
отхвърлят искането на декларатора с мотивирано решение, 
което подлежи на обжалване по съдебен ред, или да 
уважат искането за анулиране.  

Изложеното безспорно обосновава извод за 
недопустимост на жалбата по делото, както на основание 
искането за обявяване нищожност на митническата 
декларация, така и на искането за анулирането й. На 
последното основание се иска от съда да върне делото 
„обратно на ответника за вземане на мотивирано решение 
за анулиране на митническата декларация и за приемането 
на друга митническа декларация, съобразена с резултатите 
експертизата и събраните по делото доказателства, че 
процесното месо представлява подправен с бял пипер , 
кулинарно годен полуфабрикат за човешка консумация, 
овкусен повърхностно с добавки, без допълнителна 
термична или друга обработка, предназначена да удължи 
съхранението на месото ” във връзка с тарифното му 
класиране.  

Така направеното искане за анулиране и връщане 
делото на ответника предполага също съдът да се 
произнесе по същество по въпроса за правилното тарифно 
класиране на стоката, за да стигне до извод за наличие на 
посочените качества на процеснотно месо и съответно да 
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прецени представляват ли основания за анулиране. 
„Връщането” на делото на административен орган от съда 
не съставлява техническо действие по изпращането му – по 
арг. от член 173, ал.2 от АПК. Съгласно посочената 
разпоредба, когато отмени оспореното решение, съдът 
изпраща преписката на съответния компетентен 
административен орган със задължителни указания по 
тълкуването и прилагането на закона. Следователно, 
изпращането или „връщането” на делото на 
административния орган е резултат от направена преценка 
по същество от прието за валидно направено оспорване на 
индивидуален административен акт, в резултат на което 
този акт е отменен от съда и са дадени задължителни 
указания на административния орган да издаден нов 
административен акт по образуваното пред него 
административно производство. 

В случая такова производство не е било образувано 
пред митническите органи, не е налице административен 
акт, с който е постановен отказ да бъде анулирана, 
подлежащ на съдебен контрол и по оспорването на който 
съдът да разгледа искането за връщане на 
административната преписка с даване на посочените 
указания на митническия орган. Предявяването на такова 
искане пред съда за пръв път е също недопустимо, видно 
от втората част на постановеното с решението по 
преюдициалното дело от Съда на ЕС. Следва да се отчете 
и обстоятелството, че по съществото на правните 
последици и мотивите на искането за анулиране са 
идентични както тези по искането за нищожност, за което 
изрично не се заявява че се оттегля.  

Както изрично е посочено по т. 47 в решението по 
преюдициалното дело на Съда на ЕС, поради приложимост 
на правото на Съюза към казуса по делото, указанията на 
Върховния административен съд не са задължителни. 
Дадено е тълкуване от Съда на ЕС, че „правото на Съюза 
не допуска национален съд, който следва да се произнесе 
по дело, върнато от висшестоящ съд след касация, да бъде 
обвързан съгласно националното процесуално право от 
направените от висшестоящия съд правни изводи, когато 
въз основа на тълкуване, което е поискал от Съда, намира, 
че тези изводи не са в съответствие с правото на Съюза 
(Решение от 5 октомври 2010 г. по дело Елчинов, C-173/09, 
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все още непубликувано в Сборника, точка 32)”. С оглед на 
изложеното, и като съобрази задължителния характер на 
решението по преюдициалното запитване, настоящият съд 
не следва да изпълни дадените указания от Върховния 
административен съд, като изцяло се съобрази с 
решението по преюдициалното дело на Съда на ЕС, 
следва да остави жалбата по делото без разглеждане и да 
прекрати съдебното производство по делото.  

С оглед на всичко изложено, настоящият съд намира 
недопустимост на съдебното производство по делото на 
представеното първоначално искане за обявяване 
нищожност на митническата декларация, както и 
недопустимост на допълнителното основание и искане по 
делото - за анулиране на митническата декларация.  

Съгласно чл.103,пар.6, ал.1 от Процедурния 
правилник на Съда на ЕС националният съд се произнася 
по разноските, свързани с постановяването на решението 
по преюдициално дело. Видно от мотивите на решението 
по последното дело, ответникът по делото е бил 
представляван. С оглед на това намира искането за 
разноски на ответниците за основателно, като следва да 
присъди в пълен размер направените разноски по 
преюдициалното делото пред Съда на ЕС в размер на от 5 
402 лв. и 28 ст. 150 лв. за юрисконсултско възнаграждение 
за процесуално представителство по настоящето дело - в 
минимален размер по арг. от чл.8 по Наредбата за 
минималните размери на адвокатските възнаграждения, 
тъй като процесуалното представителство е осъществено 
само в настоящето съдебно заседание. .  

По тези съображения и на основание чл. 159, т. 1 
АПК, СЪДЪТ  

 
ОПРЕДЕЛИ: 
 
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ДП Груп” 

ЕООД да бъде прогласена нищожността на митническа 
декларация ЕАД № 
07BG005102H0019924/20070313/13.03.2007 г., както и 
искането съдът да върне делото на компетентния 
митнически орган с указания да анулира същата като 
приеме определени качества на декларираната стока и 
тарифен код.  
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ОСЪЖДА „ДП Груп” да заплати по бюджета на 
Агенция „Митници” сумата от 5 402 лв. и 28 ст. за разноски 
и 150 лв. за процесуално представителство по делото. 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм. дело 
№ 2978/2008 г. на Административен съд София-град, 
Първо отделение, 12 състав.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС с 
частна жалба в 7-дневен срок от днес. 

 
Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което 

приключи в 10.14 ч. 
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РЕШЕНИЕ от 3.03.2011 г., Ауто Николови, С-203/10 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (трети състав) 
3 март 2011 година(*) 
„Директива 2006/112/ЕО — Данък върху добавената 

стойност — Използвани части за моторни превозни 
средства — Внос в Съюза от данъчнозадължен дилър — 
Режим за облагане на маржа на печалбата или общ режим 
за ДДС — Възникване на правото на приспадане — 
Непосредствено действие“ 

По дело C-203/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Върховен административен 
съд (България) с определение от 20 април 2010 г., 
постъпило в Съда на 26 април 2010 г., в рамките на 
производство по дело 

Дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — Варна 

срещу 
„Ауто Николови“ ООД, 
СЪДЪТ (трети състав), 
състоящ се от: г-н K. Lenaerts (докладчик), 

председател на състав, г-н D. Šváby, г-жа R. Silva de 
Lapuerta, г-н G. Arestis и г-н J. Malenovský, съдии, 

генерален адвокат: г-н J. Mazák, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за дирекция „Обжалване и управление на 

изпълнението“ — Варна, от г-н Св. Аврамов, 
– за „Ауто Николови“ ООД, от г-н M. Николов, 
– за Европейската комисия, от г-н Д. Русанов и г-н D. 

Triantafyllou, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на 

генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 

постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 311, параграф 1, точка 1 и членове 
314 и 320 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
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ноември 2006 година относно общата система на данъка 
върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
„Ауто Николови“ ООД (наричано по-нататък „Ауто 
Николови“) и дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — Варна при Централно управление на 
Националната агенция за приходите по отказ на този орган 
да признае в полза на Ауто Николови правото незабавно да 
приспадне платения данък върху добавената стойност 
(наричан по-нататък „ДДС“) във връзка с внос в 
Европейския съюз на използвани части за моторни 
превозни средства от Швейцария. 

Правна уредба 
Правото на Съюза 
3 Съображение 51 от Директива 2006/112 гласи: 
„Подходящо е да се приеме режим за данъчно 

облагане в Общността, който да бъде приложен за стоки 
втора употреба, произведения на изкуството, антикварни 
предмети и колекционерски предмети, с оглед 
предотвратяването на двойното данъчно облагане и 
нарушаването на конкуренцията между данъчнозадължени 
лица“. 

4 Съгласно текста на член 30, първа алинея от тази 
директива: 

„Внос на стоки“ означава въвеждането в Общността 
на стоки, които не са в свободно обращение по смисъла на 
член 24 от Договора“. 

5 По отношение на този вид сделки член 70 от 
Директивата определя, че „[д]анъчното събитие настъпва и 
ДДС става изискуем, когато стоките се внесат“. 

6 Съгласно разпоредбата на член 167 от Директивата 
„[п]равото на приспадане възниква по времето, когато 
подлежащият на приспадане данък стане изискуем“. 

7 Член 168 от Директива 2006/112 гласи: 
„Доколкото стоките и услугите се използват за целите 

на облагаемите сделки на данъчнозадължено лице, същото 
има правото, в държава членка, в която извършва тези 
сделки да приспадне следното от дължимия данък върху 
добавената стойност, който то е задължено да плати: 

[…] 
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д) дължимия или платен ДДС по отношение на вноса 
на стоки в тази държава членка“. 

8 Дял XII от Директива 2006/112, озаглавен 
„Специални режими“, съдържа глава 4, озаглавена 
„Специални режими за стоки втора употреба, произведения 
на изкуството, колекционерски предмети и антикварни 
предмети“, която се състои от членове 311—343. 

9 Съгласно текста на член 311, параграф 1, точки 1 и 
5 от Директивата: 

„1. За целите на настоящата глава и без да се засягат 
други разпоредби на Общността, се прилагат следните 
дефиниции: 

1) „стоки втора употреба“ са движими материални 
вещи, годни за по-нататъшна употреба в същия вид или 
след ремонт, различни от произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антикварни предмети и 
различни от благородни метали или скъпоценни камъни, 
както са дефинирани от държавите членки; 

[…] 
5) „данъчнозадължен дилър“ означава всяко 

данъчнозадължено лице, което в процеса на 
икономическата си дейност и с цел да ги препродаде, 
закупува, или прилага за целите на своята дейност, или 
внася, стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антикварни предмети 
независимо от това, дали данъчнозадълженото лице 
действа от свое собствено име или от името на друго лице, 
в съответствие с договор, по който е дължима комисиона за 
покупката или продажбата“. 

10 Член 313, параграф 1 от Директивата гласи: 
„1. По отношение на доставката на стоки втора 

употреба, произведения на изкуството, колекционерски 
предмети и антикварни предмети, извършвана от 
данъчнозадължени дилъри, държавите членки прилагат 
специален режим за данъчно облагане на маржа на 
печалбата, получена от данъчнозадължения дилър в 
съответствие с разпоредбите на настоящия подраздел“. 

11 Член 314 от Директива 2006/112 гласи: 
„Режимът за облагане на маржа на печалбата се 

прилага по отношение на доставките от данъчнозадължен 
дилър на стоки втора употреба, произведения на 
изкуството, колекционерски предмети и антикварни 
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предмети, когато тези стоки са му били доставени в 
рамките на Общността от едно от следните лица: 

а) данъчно незадължено лице; 
б) друго данъчнозадължено лице, дотолкова 

доколкото доставката на стоки от това данъчнозадължено 
лице е освободена от данък в съответствие с член 136; 

в) друго данъчнозадължено лице, дотолкова 
доколкото доставката на стоки от това данъчнозадължено 
лице е обхваната от режима за освобождаване от данък на 
малки предприятия, предвиден в членове 282—292 и е 
свързана с дълготрайни активи; 

г) друг данъчнозадължен дилър, доколкото ДДС се 
прилага по отношение на доставката на стоки от този друг 
данъчнозадължен дилър в съответствие с настоящия 
режим за маржа на печалбата“. 

12 Съгласно член 316, параграф 1 от Директивата: 
„1. Държавите членки дават на данъчнозадължените 

дилъри правото на избор дали да прилагат режима за 
облагане на маржа на печалбата по отношение на 
следните сделки: 

а) доставката на произведения на изкуството, 
колекционерски предмети или антикварни предмети, които 
самият данъчнозадължен дилър е внесъл; 

[…]“. 
13 Член 319 от Директивата определя, че 

„[д]анъчнозадълженият дилър може да прилага общите 
данъчни режими за всяка доставка, обхваната от режима за 
облагане на маржа на печалбата“. 

14 Съгласно член 320 от Директива 2006/112: 
„1. Когато данъчнозадълженият дилър прилага 

общите данъчни режими по [отношение] на доставката на 
произведения на изкуството, колекционерски предмети или 
антикварни предмети, които данъчнозадължения[т] дилър е 
внесъл лично, същият има право да приспадне от 
дължимия от него ДДС, платения [или дължим] при вноса 
ДДС. 

[…] 
2. Право на приспадане възниква в момента когато 

ДДС, дължим за доставката, по която данъчнозадълженият 
дилър избира да прилага общите данъчни режими, стане 
изискуем“. 

Националното право 
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15 Член 16, алинея 1 от българския Закон за данък 
върху добавената стойност (ДВ, брой 63 от 4 август 2006 г., 
наричан по-нататък „Закон за ДДС“), в приложимата към 
обстоятелствата в главното производство редакция, 
посочва:  

„Внос на стоки по смисъла на този закон е 
въвеждането на необщностни стоки на територията на 
страната“. 

16 Съгласно член 54, алинея 1 от Закона за ДДС: 
„Данъчното събитие при внос на стоки възниква и 

данъкът става изискуем на датата, на която възниква 
задължението за заплащане на вносни митни сборове на 
територията на страната или би следвало да възникне, 
включително когато задължение не съществува или 
размерът му е нула“. 

17 Член 68 от Закона за ДДС гласи: 
„(1) Данъчен кредит е сумата на данъка, която 

регистрирано лице има право да приспадне от данъчните 
си задължения по този закон за: 

[…] 
3. осъществен от него внос; 
[…] 
(2) Правото на приспадане на данъчен кредит 

възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане 
изискуем“. 

18 Съгласно член 69, алинея 1, точка 2 от Закона за 
ДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на 
извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, 
лицето има право да приспадне начисления данък при внос 
на стоки по член 56 от същия закон. 

19 Условията за упражняване на правото на 
приспадане на данъчен кредит са посочени в член 71 от 
Закона за ДДС, а именно: 

„Лицето упражнява правото си на приспадане на 
данъчен кредит, когато е изпълнило едно от следните 
условия: 

[…] 
3. притежава митническа декларация, в която лицето 

е посочено като вносител и данъкът е внесен по реда на 
член 90, алинея 1 — в случаите на внос по член 16;“ 

20 Член 90, алинея 1 от Закона за ДДС гласи: 
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„В случаите по член 16 вносителят на стоки внася 
ефективно начисления от митническите органи данък в 
републиканския бюджет […]“. 

21 В главата от Закона за ДДС с наименование 
„Специален ред на облагане на маржа на цената“ член 143 
гласи: 

„(1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за 
доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, предмети за колекции, 
антикварни предмети, доставени му на територията на 
страната (включително внесени) или от територията на 
друга държава членка от: 

1. данъчно незадължено лице; 
2. друго данъчнозадължено лице като предмет на 

освободена доставка по член 50; 
3. друго данъчнозадължено лице, което не е 

регистрирано по този закон; 
4. друг дилър, прилагащ специалния ред на облагане 

на маржа на цената. 
[…] 
(3) Дилърите имат право да прилагат разпоредбите на 

тази глава и по отношение на доставката на: 
1. произведения на изкуството, предмети за колекции 

или антикварни предмети, които са внесли;“. 
22 Член 151 от Закона за ДДС, с наименование 

„Право на избор“, гласи: 
„(1) Дилърът може да прилага общия ред за облагане 

по закона на доставката на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, колекционерски предмети и 
антикварни предмети. 

(2) Правото по ал. 1 се упражнява от лицето за всяка 
отделна доставка, като в издадената фактура не се 
посочва, че се прилага специалният ред по тази глава. 

[…] 
(4) В случаите по ал. 2 правото на данъчен кредит за 

получените или внесените от лицето стоки, за които не се 
прилага специалният ред за облагане на маржа, възниква и 
се упражнява в данъчния период, през който данъкът за 
последващата доставка на стоките е станал изискуем“. 

23 Параграф 1, точка 19 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за ДДС определя: 
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„Стоки втора употреба“ са употребявани и 
индивидуално определени движими вещи, годни за по-
нататъшна употреба в същия вид или след ремонт, които 
могат да се използват по предназначението, за което са 
създадени. Не са стоки втора употреба: 

а) произведенията на изкуството; 
б) предметите за колекции; 
в) антикварните предмети; 
г) благородните метали и скъпоценните камъни 

независимо под каква форма са“. 
24 Съгласно параграф 1, точка 23 от същите 

допълнителни разпоредби „[д]илър на стоки втора 
употреба, произведения на изкуството, предмети за 
колекции и антикварни предмети“ е данъчнозадължено 
лице, което в процеса на икономическата си дейност 
закупува, придобива или внася стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, предмети за колекции и 
антикварни предмети с цел да ги продаде, независимо от 
това, дали лицето действа като комисионер по смисъла на 
Търговския закон“. 

Обстоятелства в основата на спора по главното 
производство и преюдициалните въпроси 

25 Ауто Николови е дружество, установено в 
Силистра (България). То се занимава основно с търговия 
на автомобили втора употреба. 

26 През юли 2008 г. е възложена данъчна ревизия на 
дружеството във връзка със задълженията за ДДС през 
периода от 17 януари 2003 г. до 31 май 2008 г. 

27 Ревизията приключва с издаването на ревизионен 
акт от 16 януари 2009 г., с който се установяват данъчни 
задължения. В подкрепа на издадения акт компетентните 
органи по приходите сочат констатацията, че по време на 
ревизията част от употребяваните части, внесени от 
Швейцария от страна на Ауто Николови, се намират все 
още в неговите помещения и следователно не са били 
предмет на последващи облагаеми доставки. Като 
допускат, че Ауто Николови е избрало да приложи общия 
ред за облагане с ДДС, на основание член 151, алинеи 1 и 
4 от Закона за ДДС органите по приходите отказват да му 
признаят право на данъчен кредит в размер на 405,55 лева 
за месечния период април 2007 г. във връзка с платения 
ДДС при вноса на употребявани гуми и в размер на 375,31 
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лева за месечния период юли 2007 г. във връзка с платения 
ДДС при внос на употребявани гуми, джанти за 
автомобили, крик и брони. 

28 Ауто Николови подава жалба срещу ревизионния 
акт, с който се установяват данъчни задължения, до 
директора на дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението“ — гр. Варна, изтъквайки по същество, че 
разглежданите стоки не попадат в съдържанието на 
понятието „стоки втора употреба“ по смисъла на параграф 
1, точка 19 от допълнителните разпоредби на Закона за 
ДДС, поради което не следва да се прилага уреденият в 
закона режим за стоки втора употреба. 

29 Директорът отхвърля жалбата с решение от 11 
март 2009 г., като приема, че Ауто Николови е дилър на 
стоки втора употреба, за доставките на които е избрало да 
прилага общия ред на облагане с ДДС. 

30 Ауто Николови оспорва това решение пред 
Административен съд — Варна. То изтъква по същество, че 
неговото положение не попада в режима за облагане на 
маржа на печалбата, тъй като по силата на член 314 от 
Директива 2006/112 и противно на това, което предвижда 
член 143, алинея 1 от Закона за ДДС, този режим не се 
отнася до доставките на стоки, внесени от самите 
данъчнозадължени дилъри. Поради това то можело да 
упражни правото на данъчен кредит при условията на член 
71, алинея 1 от закона. 

31 С решение от 11 юни 2009 г. Административен съд 
— Варна отменя решението от 11 март 2009 г. в частта, в 
която на Ауто Николови не се признава правото на данъчен 
кредит за внесените от дружеството употребявани гуми, 
джанти за автомобили и крик. 

32 Административен съд — Варна приема, че тези 
стоки не са стоки втора употреба по смисъла на Закона за 
ДДС, тъй като са родово, а не индивидуално определени 
вещи, притежаващи белези, които да ги идентифицират 
спрямо други вещи от същия род. По тези съображения и 
на основание член 68, алинеи 1 и 2 във връзка с член 54 от 
този закон съдът е приел, че Ауто Николови е упражнило 
правилно правото си на данъчен кредит за внесените стоки 
в месеца, през който е приключил режимът „внос“. 

33 Срещу това решение директорът на дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна 
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подава касационна жалба пред Върховния 
административен съд. 

34 Приемайки, че Ауто Николови има качеството на 
данъчнозадължен дилър, запитващата юрисдикция се 
изправя пред различни въпроси във връзка с 
разрешаването на спора в главното производство. 

35 Тя има съмнения относно квалифицирането на 
разглежданите вещи като „стоки втора употреба“, предвид 
на това, че за разлика от определението за този вид вещи в 
член 311, параграф 1, точка 1 от Директива 2006/112 
определението в параграф 1, точка 19 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за ДДС се отнася за стоки, които са 
„индивидуално определени“. Във връзка с това тя иска да 
се установи дали държавите членки разполагат с 
възможността за самостоятелно дефиниране на понятието 
„стоки втора употреба“. 

36 В случай че разглежданите вещи са стоки втора 
употреба, тя желае да се установи дали режимът за 
облагане на маржа на печалбата е приложим по 
настоящото дело, в което няма опасност от двойно данъчно 
облагане на заинтересованото лице, тъй като по силата на 
Закона за ДДС то има право да приспадне платения при 
вноса ДДС. 

37 В случай че режимът за облагане на маржа на 
печалбата е приложим в главното производство, тя иска да 
се установи дали законова разпоредба, която отлага 
правото на заинтересованото лице на данъчен кредит за 
ДДС, платен при внос, за периода, в който внесените стоки 
втора употреба са станали предмет на последващи 
облагаеми доставки, е съвместима със стриктните условия 
за прилагане на подобно отлагане, които произтичат от 
член 319 и член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 
2 от Директива 2006/112. 

38 В случай че подобно отлагане не се отнася до 
осъществен от самия дилър внос на стоки втора употреба, 
тя желае да се установи дали член 314, букви а)—г) и член 
320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 от Директива 
2006/112 имат непосредствено действие, което да позволи 
позоваване на тях, за да не се прилагат противоречащите 
им национални разпоредби. 
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39 При тези условия Върховният административен 
съд решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1. Понятието „стоки втора употреба“, регламентирано 
в член 311, параграф 1, точка 1 от Директива 2006/112 […], 
обхваща ли и употребявани движими вещи, които не са 
индивидуализирани по такъв начин (чрез марка, модел, 
сериен номер, година на производство и др.), че да се 
отличават от други такива от същия род, а се определят по 
родови белези? 

2. С израза „както са дефинирани от държавите 
членки“, съдържащ се в разпоредбата на член 311, 
параграф 1, точка 1 от Директива 2006/112 […], предоставя 
ли се възможност на държавите членки за собствено 
дефиниране на понятието „стоки втора употреба“ или 
определението на това понятие от директивата следва да 
се възпроизведе стриктно във вътрешния закон? 

3. Изискването, въведено в националната правна 
уредба, стоките втора употреба да са и индивидуално 
определени, съответства ли на съдържанието и смисъла, 
вложен в общностното определение за „стоки втора 
употреба“? 

4. Предвид целите, посочени в съображение 51 от 
Директива 2006/112 […], може ли да се приеме, че в израза 
„когато тези стоки са му били доставени в рамките на 
Общността“, съдържащ се в член 314[…] от Директива 
2006/112 […], се включва и вносът на стоки втора употреба, 
които самият данъчнозадължен дилър е внесъл? 

5. В случай че режимът за облагане на маржа на 
печалбата е приложим по отношение и на доставката от 
данъчнозадължен дилър на стоки втора употреба, внесени 
от самия него, следва ли лицето, от което 
данъчнозадълженият дилър е получил тези стоки, да е от 
категорията лица, изброени в член 314, букви а)—г)? 

6. Изчерпателно ли е изброяването на стоките, 
направено в член 320, параграф 1 от Директива 2006/112 
[…]? 

7. Член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 
от Директива 2006/112 […] следва ли да се тълкува в 
смисъл, че се противопоставят на вътрешна правна 
уредба, която регламентира възникването и упражняването 
на правото на приспадане на данъчен кредит от 
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данъчнозадължения дилър за платения от него ДДС при 
вноса на стоки втора употреба в периода, в който тези 
стоки са станали предмет на последваща облагаема 
доставка, за която данъчнозадълженият дилър прилага 
общия режим на облагане? 

8. Разпоредбите на член 314, букви а)—г) и член 320, 
параграф 1, първа алинея и параграф 2 от Директива 
2006/112 […] имат ли директен ефект и в случай като 
процесния може ли националният съд пряко да се позове 
на тях?“. 

По преюдициалните въпроси 
По четвъртия въпрос 
40 С четвъртия въпрос, който следва да се разгледа 

на първо място, запитващата юрисдикция иска по същество 
да се установи дали член 314 от Директива 2006/112 
трябва да се тълкува в смисъл, че режимът за облагане на 
маржа на печалбата е приложим към доставки на стоки 
втора употреба, които самият данъчнозадължен дилър е 
внесъл в Съюза. 

41 В това отношение следва да се напомни, че за да 
се определи обхватът на дадена разпоредба от правото на 
Съюза, следва да се вземат предвид едновременно 
съдържанието, контекста и целите ѝ (вж. в този смисъл 
Решение от 8 декември 2005 г. по дело Jyske Finans, 
C-280/04, Recueil, стр. I-10683, точка 34, както и Решение от 
22 декември 2010 г. по дело Feltgen и Bacino Charter 
Company, C-116/10, все още непубликувано в Сборника, 
точка 12). 

42 В случая следва да се посочи най-напред, както е 
направила Европейската комисия, че изразът „когато тези 
стоки са му били доставени в рамките на Общността“ в 
член 314 от Директива 2006/112 има предвид 
недвусмислено хипотезата, при която, преди да бъдат 
препродадени от данъчнозадължения дилър, 
разглежданите стоки са били предмет на национална или 
вътреобщностна доставка, по смисъла на Директивата, на 
заинтересованото лице. 

43 От структурата и системата в основата на 
Директива 2006/112, и в частност от направената в дял ІV 
класификация на облагаемите сделки, обаче следва, че 
понятието „доставка на стоки“ трябва да се отличава по-
специално от понятието „внос на стоки“ в Съюза от трети 



327 

страни. Следователно разглежданият в предходната точка 
израз не би могъл да се отнася за стоките, които самият 
данъчнозадължен дилър е внесъл в Съюза от трета страна. 

44 Разбира се, както посочва дирекция „Обжалване и 
управление на изпълнението“ — Варна, определението за 
„данъчнозадължен дилър“, което се намира още в член 311, 
параграф 1, точка 5 от Директива 2006/112, обхваща общо 
всяко данъчнозадължено лице, което в рамките на 
икономическата си дейност „с цел да ги препродаде, 
закупува, или прилага за целите на своята дейност, или 
внася“ стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети и антикварни предмети. 

45 Все пак това определение, предназначено да 
обхване множеството положения, уредени последователно 
от разпоредбите на главата от Директива 2006/112, която е 
посветена на специалните режими за тези стоки и 
предмети, не може да прикрие обстоятелството, че от своя 
страна разпоредбата на член 314 от Директивата има 
приложно поле, което се ограничава до препродажбата на 
стоки втора употреба, произведения на изкуството, 
колекционерски предмети или антикварни предмети, 
„доставени“ преди това в Съюза на данъчнозадължения 
дилър. 

46 По-нататък, трябва да се припомни, че режимът за 
облагане на маржа на печалбата, реализиран от 
данъчнозадължения дилър при доставката на стоки втора 
употреба, произведения на изкуството, колекционерски 
предмети или антикварни предмети, е особен режим за 
облагане с ДДС, дерогиращ общия режим по Директива 
2006/112, който както и останалите предвидени от тази 
директива особени режими трябва да се прилага само 
доколкото е необходимо за постигането на нейната цел (вж. 
Решение по дело Jyske Finans, посочено по-горе, точка 35). 

47 Както е видно от съображение 51 от Директива 
2006/112, целта на режима за облагане на маржа на 
печалбата е предотвратяването на двойното данъчно 
облагане и нарушаването на конкуренцията между 
данъчнозадължени лица в областта на стоките втора 
употреба (вж. в този смисъл Решение от 1 април 2004 г. по 
дело Stenholmen, C-320/02, Recueil, стр. I-3509, точка 25, 
както и Решение по дело Jyske Finans, посочено по-горе, 
точки 37 и 41). 
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48 До такова двойно данъчно облагане всъщност би 
се стигнало, ако върху цялата цена с данък се обложи 
доставката от данъчнозадължен дилър на стока втора 
употреба, след като цената, при която той я е придобил, 
включва ДДС, който е бил платен преди това от лице, 
попадащо в една от посочените категории в член 314, букви 
а)—г) от Директивата, и който нито това лице, нито 
данъчнозадълженият дилър са могли да приспаднат (вж. в 
този смисъл Решение по дело Stenholmen, посочено по-
горе, точка 25 и Решение по дело Jyske Finans, посочено 
по-горе, точка 38).  

49 Все пак когато данъчнозадължен дилър 
препродава за целите на своите облагаеми сделки стоки 
като разглежданите в главното производство, които сам е 
внесъл в държавата членка, в която осъществява тези 
сделки, при което е приложим общият режим за ДДС, и по 
този начин този дилър е в правото си по силата на член 
168, буква г) от Директива 2006/112 да приспадне 
дължимия или платен ДДС за внесените стоки, няма 
никаква опасност, както подчертава и Комисията, от двойно 
данъчно облагане, която да оправдава прилагането на 
дерогиращия режим за облагане на маржа на печалбата. 

50 В това отношение следва да се посочи, че 
изложението на мотивите, придружаващо проекта за 
директива, предложен от Комисията на Съвета на 
Европейския съюз на 11 януари 1989 г., за допълване на 
системата на данъка върху добавената стойност и 
изменение на членове 32 и 28 от Директива 77/388/ЕИО — 
Особен режим, приложим към стоките втора употреба, 
произведенията на изкуството, колекционерските и 
антикварни предмети (ОВ C 76, 1989 г., стр. 10), изрично 
уточнява, че когато стоките са внесени от 
данъчнозадължения дилър, при което към вноса е 
приложим общият режим за ДДС, съществуването на 
правото на приспадане изключва опасността от двойно 
данъчно облагане, така че няма основание да не се 
допусне прилагането на този общ режим в полза на 
особения режим за облагане на маржа на печалбата. 

51 Най-сетне, неприложимостта на последния 
посочен режим при обстоятелства като тези по главното 
производство се потвърждава от член 316, параграф 1, 
буква a) от Директива 2006/112. Всъщност тази разпоредба, 
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определяща доставките на внесени от самия 
данъчнозадължен дилър стоки, за които държавите членки 
следва да му предоставят право на избор да прилага този 
режим, се отнася до доставките на „произведения на 
изкуството, колекционерски предмети или антикварни 
предмети“, а не до доставки на стоки като внесените от 
Ауто Николови. 

52 Следователно независимо от това дали 
разглежданите в главното производство стоки попадат или 
не в понятието „стоки втора употреба“ по смисъла на член 
311, параграф 1, точка 1 от Директива 2006/112, режимът 
за облагане на маржа на печалбата във всеки случай не е 
приложим към доставките на стоки като тези по настоящото 
дело, които самият данъчнозадължен дилър е внесъл в 
Съюза, при което приложим е бил общият режим за ДДС. 

53 Ето защо на четвъртия въпрос следва да се 
отговори, че член 314 от Директива 2006/112 трябва да се 
тълкува в смисъл, че режимът за облагане на маржа на 
печалбата не е приложим към доставките на стоки като 
употребявани части за леки автомобили, които самият 
данъчнозадължен дилър е внесъл в Съюза, при което е бил 
приложим общият режим за ДДС. 

54 При тези обстоятелства не следва да се отговаря 
на първите три въпроса, както и на петия въпрос. 

По шестия и седмия въпрос 
55 С шестия и седмия въпрос, които следва да се 

разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество 
иска да се установи дали член 320, параграф 1, първа 
алинея и параграф 2 от Директива 2006/112 трябва да се 
тълкува в смисъл, че не допуска вътрешна разпоредба, 
която предвижда да се отложи до момента на последваща 
доставка, за която се прилага общият режим за ДДС, 
правото на данъчнозадължения дилър да приспадне 
платения ДДС при вноса на стоки, които не са 
произведения на изкуството или колекционерски или 
антикварни предмети. 

56 В това отношение от текста на тези две 
разпоредби следва недвусмислено, че извън 
неприложимата към настоящия случай хипотеза по член 
320, параграф 1, втора алинея от Директива 2006/112 
правилото, съгласно което чрез дерогиране на общия 
режим на незабавно приспадане по член 167 и сл. от 
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Директивата правото на приспадане възниква в момента на 
извършване на последваща облагаема доставка, е 
приложимо само когато данъчнозадълженият дилър 
„избира“ да приложи общия режим за ДДС към „доставката 
на произведения на изкуството, колекционерски предмети 
или антикварни предмети, които данъчнозадължения дилър 
е внесъл лично“, а не се възползва от предоставената от 
националното право в съответствие с член 316 от 
Директивата възможност към подобна доставка да приложи 
режима за облагане на маржа на печалбата. 

57 Както подчертава Комисията, подобно буквално 
тълкуване се подкрепя от преследваната от това 
дерогиращо правило цел. Тя е да се избегне опасността от 
измами, присъща на случаите, в които, избирайки между 
прилагането на общия режим за ДДС и режима за облагане 
на маржа на печалбата, при внос данъчнозадълженият 
дилър би декларирал, че избира общия режим, за да се 
възползва от незабавното право на пълно приспадане на 
дължимия или платен при вноса ДДС, след което ще търси 
начини при последващата препродажба на внесените 
предмети да се възползва от режима за облагане на маржа 
на печалбата. 

58 Обратно, в случай като този в главното 
производство, когато приложимостта на режима за 
облагане на маржа на печалбата е изключена, както е 
видно от отговора на четвъртия въпрос, а поради това е 
изключен и изборът между прилагането на този режим и 
общия режим за ДДС, не съществува опасност от измама, 
която да оправдае неприлагането на общия режим на 
приспадане. 

59 Следователно на шестия и седмия въпрос следва 
да се отговори, че член 320, параграф 1, първа алинея и 
параграф 2 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в 
смисъл, че не допуска вътрешна разпоредба, която 
предвижда да се отложи до момента на последващата 
доставка, към която е приложим общият режим за ДДС, 
правото на данъчнозадължения дилър да приспадне в 
съответствие с този режим ДДС, платен при вноса на стоки, 
които не са произведения на изкуството, колекционерски 
или антикварни предмети. 

По осмия въпрос 
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60 С осмия въпрос запитващата юрисдикция по 
същество иска да се установи дали разпоредбите на член 
314 и член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 от 
Директива 2006/112 имат непосредствено действие, така че 
на тях да може да се прави позоваване в спор като този в 
главното производство. 

61 В това отношение следва да се припомни 
постоянната практика на Съда, съгласно която във всички 
случаи, когато с оглед на тяхното съдържание 
разпоредбите на дадена директива изглеждат безусловни и 
достатъчно точни, частноправните субекти имат основание 
да се позоват на тях пред националните юрисдикции срещу 
държавата, когато тя не е транспонирала в срок тази 
директива в националния правен ред или когато я е 
транспонирала неточно (вж. Решение от 17 юли 2008 г. по 
дело Flughafen Köln/Bonn, C-226/07, Сборник, стр. I-5999, 
точка 23, Решение от 12 февруари 2009 г. по дело Cobelfret, 
C-138/07, Сборник, стр. I-731, точка 58 и Решение от 14 
октомври 2010 г. по дело Fuß, C-243/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 56). 

62 В член 314 от Директива 2006/112 
разграничаването на случаите, в които се прилага режимът 
за облагане на маржа на печалбата, се прави по 
недвусмислен начин и не е поставено в зависимост от 
наличието на какъвто и да е друг акт, издаден от 
институция на Съюза или от държавите членки. 

63 Член 320, параграф 1, първа алинея от 
Директивата определя по ясен и безусловен начин 
внесените предмети, чиято последваща доставка при общ 
режим за ДДС предоставя на данъчнозадължения дилър 
право на приспадане на дължимия или платен при вноса 
ДДС. От своя страна член 320, параграф 2 от Директивата 
определя по същия начин приложното поле на правилото 
за отлагане на правото на приспадане. 

64 По този начин, тъй като от гледна точка на тяхното 
съдържание разпоредбите на член 314 и член 320, 
параграф 1, първа алинея и параграф 2 от Директива 
2006/112 се явяват безусловни и достатъчно точни, тяхното 
непосредствено действие, свързано с тази констатация, 
дава правото на частноправен субект да се позовава на тях 
пред националните юрисдикции в рамките на спор като 
този по главното производство, в който насрещната страна 
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е национален данъчен орган, за да не се приложи 
евентуално несъвместимата с тези разпоредби национална 
правна уредба (вж. в този смисъл Решение по дело 
Flughafen Köln/Bonn, посочено по-горе, точка 39). 

65 Следователно на осмия въпрос следва да се 
отговори, че член 314 и член 320, параграф 1, първа 
алинея и параграф 2 от Директива 2006/112 имат 
непосредствено действие, което позволява частноправен 
субект да се позове на тях пред национална юрисдикция, за 
да не се приложи евентуално несъвместимата с тези 
разпоредби национална правна уредба. 

По съдебните разноски 
66 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (трети състав) 
реши: 

1) Член 314 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 
28 ноември 2006 година относно общата система на 
данъка върху добавената стойност трябва да се 
тълкува в смисъл, че режимът за облагане на маржа на 
печалбата не е приложим към доставките на стоки като 
употребявани части за леки автомобили, които самият 
данъчнозадължен дилър е внесъл в Европейския 
съюз, при което е бил приложим общият режим за 
данъка върху добавената стойност. 

2) Член 320, параграф 1, първа алинея и параграф 
2 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, 
че не допуска вътрешна разпоредба, която предвижда 
да се отложи до момента на последващата доставка, 
към която е приложим общият режим за данъка върху 
добавената стойност, правото на данъчнозадължения 
дилър да приспадне в съответствие с този режим 
данъка върху добавената стойност, платен при вноса 
на стоки, които не са произведения на изкуството или 
колекционерски или антикварни предмети. 

3) Член 314 и член 320, параграф 1, първа алинея и 
параграф 2 от Директива 2006/112 имат непосредствено 
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действие, което позволява частноправен субект да се 
позовава на тях пред национална юрисдикция, за да не 
се приложи евентуално несъвместимата с тези 
разпоредби национална правна уредба. 
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РЕШЕНИЕ № 7832/06.03.2011 на Върховния 
административен съд на Република България - Първо 
отделение 

 
в съдебно заседание на двадесет и седми април две 

хиляди и единадесета година в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФАНИ НАЙДЕНОВА 
ЧЛЕНОВЕ: СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА 
ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА 
при секретар  Василка Кадийска 

и с участието 
на прокурора  Мария Бегъмова 

изслуша докладваното 
от съдията  ИСКРА 

АЛЕКСАНДРОВА  
по адм. дело № 10316/2009.  
 
Производството е по реда на чл.208 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с 
чл.160, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(ДОПК). 

Образувано е по касационна жалба, подадена от 
заместник директора на дирекция „Обжалване и 
управление на изпълнението”-Варна (ДОУИ-Варна) против 
решение №1014 от 11.06.2009 година, постановено от 
Административния съд в гр.Варна по адм.д. №872/09 г. в 
частта, с която частично е обявен за нищожен 
ревизионният акт ( РА) №190800292/16.01.2009 г. и в 
частта, с която частично е отменен ревизионният акт. 

Касаторът твърди, че решението в обжалваните части 
е неправилно. Наведените касационни основания са 
визираните в чл.209, т.3 от АПК - допуснати от съда 
съществени процесуални нарушения, неправилно 
приложение на материалния закон и необоснованост. 
Конкретните оплаквания са следните : 

І.По отношение на частта от съдебното решение, с 
която РА частично е прогласен за нищожен, касаторът 
поддържа следното: 

- данъчните актове за прихващане или връщане, 
издадени по реда на отменения Данъчно процесуален 
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кодекс не са актове, с които се установяват данъчни 
задължения; 

- нормата на чл.133 от Данъчно - осигурителния 
процесуален кодекс е относима само за влезлите в сила 
ревизионни актове, които не са били обжалвани по съдебен 
ред; 

- съдът е следвало да съобрази изменението на член 
129, ал.3 изр. второ от ДОПК. 

ІІ. По отношение на часта от съдебното решение, с 
която РА е отменен относно определените задължения за 
ДДС за данъчни периоди м.04.2007 г. и м.07.2007 г., 
касаторът поддържа следното: 

- разпоредбата на чл.71, т.3 от ЗДДС третира общите 
условия за упражняване на правото на приспадане на 
данъчен кредит, включително и от внос, но на редовни 
стоки, а не на стоки втора употреба и от вносител – 
регистрирано лице недилър; 

- разпоредата на чл.143 от ЗДДС се прилага и за 
внесени стоки втора употреба, поради което неоснователно 
е твърдението, че за стоките, за които се прилага режимът 
внос е приложим единствено общият ред за облагане; 

- определението за стоки „втора употреба”, дадено в § 
1, т.19 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за 
данък върху добавената стойност (ЗДДС) не противоречи 
на извода, направен от органа по приходите за 
приложимост на специалния ред за облагане; 

- неправилно съдът е отменил за м.04.07 г. непризнат 
данъчен кредит в размер на 405, 55 лв. и съответните 
лихви. Съгласно изложените в решението мотиви жалбата 
е основателна по отношение на внесените брони, гуми и 
джанти втора употреба. Видно от констатациите н РД и РА 
органът по приходите за д.п.м. 04.2007 г. не е признал 
право на приспадане на данъчен кредит за внесени брони, 
гуми и джанти втора употреба в размер на 216,32лв. 
(стр.232, ред първи от таблицата). 

Касаторът иска от касационната съдебна инстанция 
да отмени решението на първоинстанционния съд в 
обжалваните части, а вместо това жалбата срещу тези 
части от РА да се отхвърли. Касаторът претендира да му 
бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и за 
двете инстанции в размер, определен съобразно Наредба 
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№ 1 от 09.07.2004 г. за минималните размери на 
адвокатските възнаграждения. 

Ответникът в касационното производство – „Ауто 
Николови”ООД чрез своите процесуални представители по 
делото оспорва жалбата и иска потвърждаване на 
съдебното решение в обжалваните части. 

Изразява становище за основателност на извода на 
съда, че данъчните актове за прихващане или 
възстановяване (ДАПВ) са стабилни административни 
актове, с които се установяват права и задължения за 
данъчните субекти, поради което изменението на 
последните за съответните периоди е допустимо само по 
реда за изменение на ревизионните актове, визиран в 
чл.133 и сл. от ДОПК. 

В частта на съдебното решение, с която РА е отменен 
относно определения данък върху добавената стойност ( 
ДДС ) за данъчни периоди месец април 2007 и месец юли 
2007 г. във връзка с непризнатия данъчен кредит, ползван 
за платения ДДС при вноса на употребявани части за леки 
автомобили, ответникът в касационното производство 
поддържа, че решението е правилно като краен резултат. 
Позовава се на постановеното решение от Съда на 
Европейския съюз по дело C-203/10, образувано по 
преюдициално запитване, отправено от Върховния 
административен съд във връзка със спора по настоящото 
производство. "Ауто Николови"ООД чрез своя процесуален 
представител поддържа, че разпоредбите на глава ХVII от 
ЗДДС - Специален ред на облагане на маржа на цената са 
неприложими при вноса на стоки от трета държава, която 
не е държава членка на Европейския съюз, като следва да 
се прилагат нормите, уреждащи вноса и ДДС от внос. В 
писмените си бележки, представени по делото на 26 април 
2011 година, "Ауто Николови"ООД чрез своя процесуален 
представител-адвокат Колева посочва, че Съдът на 
Европейския съюз в решение по дело С-203/10 е 
категоричен по два основни въпроса от значение за 
решаване на спора, а именно, че режимът за облагане на 
маржа на печалбата не е приложим към доставките на 
стоки като употребявани части за леки автомобили, които 
самият данъчнозадълежн дилър е внесъл в Европейския 
съюз (ЕС), при което би бил приложим общия режим за 
данъка върху добавената стойност и, че правото на ЕС и 
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конкретно чл.320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 
от Директива 2006/112 не допуска вътрешна разпоредба, 
която предвижда да се отложи до момента на 
последващата доставка, към която е приложим общият 
режим за данъка върху добавената стойност, правото на 
данъчнозадължения дилър да приспадне в съответствие с 
този режим данъка върху добавената стойност, платен при 
вноса на стоки, които не са произведения на изкуството или 
колекционерски или антикварни предмети. 

Ответникът в касационното производство счита, че 
предвид направеното тълкуване на общностните 
разпоредби в решението по дело С-203/10, касационната 
жалба не следва да се уважава. 

"Ауто Николови" ООД претендира да му бъдат 
присъдени разноските, направени в касационното 
производство в размер на 200 (двеста) лева. 

Представителят на Върховната административна 
прокуратура изразява становище за неоснователност на 
касационната жалба. Прокурорът счита, че за периодите, за 
които РА е прогласен за нищожен, за данъчнозадълженото 
лице е възникнало право на приспадане на данъчен кредит 
в резултат на влезлите в сила стабилни административни 
актове, каквито са данъчните актове за прихващане или 
възстановяване (ДАПВ), а нормата на чл.129, ал.3, изр.2 от 
ДОПК, която отрича стабилитета на тези актове, е 
материалноправна и има действие само занапред.  

Изразява се становище, че с оглед решението на СЕС 
по отправеното преюдициално запитване от ВАС по 
настоящия казус, решението на Варненския 
административен съд в частта, в която РА е отменен 
следва да се приеме за правилно. 

Върховният административен съд в настоящия 
съдебен състав, за да постанови решението си взе предвид 
следното: 

Касационната жалба е допустима, но неоснователна. 
І. 
Първоинстанционният съд е установил наличието на 

издадени данъчни актове за прихващане или 
възстановяване (ДАПВ) за периодите- м. юни 2003 г., м. 
ноември 2004 г. , м. февруари 2005 г., с които на 
ревизирания субект са прихващани и възстановявани суми. 
Установено е, че ДАПВ за посочените периоди са издадени 
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по реда на ДПК (отм.), поради което са данъчни актове по 
смисъла на чл.26 от ДПК (отм.) и са приравнени по степен и 
последици на данъчните ревизионни актове. Въз основа на 
приетото, съдът е преценил, че ДАПВ са стабини данъчни 
актове, с които се установяват права и задължения, и 
изменението им може да се постигне само по реда за 
изменение на данъчните ревизионни актове, установен в 
чл.115 ДПК (отм.) и чл.133 от ДОПК. Изложените 
съображения, съдът приема, че се отнасят и за ревизиите, 
възложени и приключили след изменението на чл.129, ал.3 
от ДОПК, в сила от 19.12.2007 г. каквато е и процесната 
ревизия. Този извод съдът прави, приемайки, че нормата на 
чл.129, ал.3 от ДОПК е процесуална, действа занапред и 
законът не е предвидил изрично, че тя се прилага и по 
отношение на ДАПВ, издадени по реда на ДПК (отм.). 
Съдът е тълкувал посочената разпоредба, приемайки, че 
препращането в ал.3 на посочения член е само към 
актовете по ал.1, т.е. за актовете, издадени по реда на 
ДОПК. Въз основа на приетото, съдът е направил извода, 
че за посочените периоди, неправилно ревизията е 
възложена по общия ред- чл.112 ДОПК, вместо по 
специалния ред за изменение на ревизионните актове, 
установен в чл.133 от ДОПК, в които случаи компетентен да 
възложи ревзията е директорът на съответната 
териториална дирекция (ТД) на Националната агенция по 
приходите (НАП). Установено е, че процесната ревзия е 
възложена от главен инспектор по приходите при отдел 
„Контрола” при ТД на НАП-Силистра, т.е. от некомпетентен 
орган, което води до нищожност на издадения ревизионен 
акт за въпросните месечни данъчни периоди, за които има 
издадени ДАПВ.  

Касационната инстанция преценява решението на 
административния съд в тази част от спора като правилно. 
Напълно се споделят съображенията, изложени от 
първоинстанционния съд. Въз основа на обективно 
установена и правилно възприета фактическа обстановка 
по спора, съдът е направил обосновани и верни изводи. За 
въпросните данъчни периоди, на ревизирания субект са 
издадени ДАПВ, които са резултат на извършена проверка 
относно правата и задълженията му по приложението на 
ЗДДС за съответните периоди. Тези актове са влезли в 
сила. За да бъдат изменени, установените с тях права и 
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задължения, органът по приходите е следвало да извърши 
ревизията при наличие на предпоставките и по реда, 
установени в чл.133 и сл.от ДОПК. В конкретния случай, 
съдът е установил, че този ред не е спазен, в това число и 
възлагането на ревизията не е извършено от органа по 
чл.134 от ДОПК. Обоснован, правилен и в съответствие с 
практиката на Върховния административен съд е изводът 
на съда, че след като ревизията е възложена по общия ред 
и от некомпетентен орган, издаденият РА за въпросните 
месечни, данъчни периоди е нищожен. В случая 
приходната администрация не е приложила реда за 
изменение на влезли в сила данъчни актове, каквито 
несъмнено са ДАПВ, поради което като е определил с РА 
данъчни задължения за същите данъчни периоди, органът 
по приходите не е зачел стабилитета на ДАПВ. Относно 
приложението на изменената разпоредба на чл.129, ал.3 от 
ДОПК, същата е в сила от 19.12.2007 г. и законодателят не 
й е придал обратно действие. Тя има предвид незачитане 
при извършване на ревизия, на 
възстановяването/прихващането, извършено с актовете за 
прихващане или възстановяване, тъй като предвижда 
установяването на задължения за данъци да става само с 
ревизионен акт. С оглед липсата на предвидено обратно 
действие на посочената разпоредба, следва да се приеме, 
че тя намира приложение, тогава когато тези актове за 
възстановяване или прихващане са издадени след 
19.12.2007 г., каквато хипотеза, не е налице в конкретния 
случай. 

ІІ.  
С РА №190800292/ 16.01.2009 г., издаден от орган по 

приходите при ТД Силистра (процесният ревизионен акт), 
на ревизирания субект "Ауто Николови"ООД, за периодите-
месец април и месец юли 2007 е определено задължение 
за данък върху добавената стойност. Част от така 
определеното задължение за ДДС, за тези периоди е във 
връзка с непризнатото му право на данъчен кредит, 
упражнено от ревизирания субект във връзка с платения от 
него ДДС при вноса от Швейцария на употребявани 
автомобилни гуми, джанти за автомобили, крик и брони 
(употребявани части за леки автомобили). Органът по 
приходите е констатирал в ревизионния доклад, 
предшестващ ревизионния акт, че през посочените данъчни 
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месечни периоди, дружеството е внесло от Швейцария 
употребявани гуми, джанти и крик, и е упражнило право на 
приспадане на пълен данъчен кредит за внесените стоки 
чрез включване на митническите декларации за вноса им в 
дневниците за покупки и справките-декларации за 
съответните месеци, когато стоките са внесени. 
Констатирано е, че част от внесените стоки, за които 
дружеството е ползвало право на данъчен кредит, са 
налични в периода на ревизията, т.е. не са станали 
предмет на последващи облагаеми доставки през 
месечните периоди, когато са внесени и когато 
ревизираният субект е упражнил правото си на данъчен 
кредит за вноса им. 

Органът по приходите е приел, че дружеството се е 
възползвало от правото на избор, дадено му с чл.151, ал.1 
от Закона за данък върху добавената стойност, да прилага 
общия ред за облагане по закона, на доставките, на стоки 
втора употреба за всяка доставка. В РА е посочено, че за 
получените или внесени от лицето стоки, за които не се 
прилага специалният ред за облагане на маржа, правото на 
данъчен кредит възниква и се упражнява по реда на чл.151, 
ал.4 от ЗДДС, т.е. в данъчния период, през който данъкът 
за последващата доставка на стоките е станал изискуем. 
Във връзка с направените констатации и приетата за 
приложима правна норма-чл.151, ал.1 и ал.4 от ЗДДС, 
органът по приходите е отказал да признае приспаднатия 
от дружеството данъчен кредит: 

- в размер на 405,55 лева през месец април 2007 г. 
във връзка с платения ДДС при вноса на употребявани 
гуми; 

- в размер на 375,31 лв. през месец юли 2007 г. във 
връзка с платения ДДС при вноса на употребявани гуми, 
джанти за автомобили, крик и брони. 

С решението си Административният съд- гр. Варна е 
отменил РА в частта, в която на ревизираното дружество не 
е признато право на данъчен кредит, упражнено във връзка 
с платения ДДС за внесени стоки втора употреба - 
автомобилни гуми, джанти и крик за автомобил. Мотивите 
на съда са, че изброените стоки втора употреба не попадат 
в легалното определение за този вид стоки, визирано в 
пар.1, т.19 от ДР на ЗДДС, в което са посочени 
кумулативните изисквания, за да отговарят вещите на 
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понятието „ стоки втора употреба”, а именно да са 
употребявани и индивидуално определени движими вещи, 
годни за по-нататъшна употреба в същия вид или след 
ремонт, които могат да се използват по предназначението, 
за което са създадени. Според административния съд 
индивидуално определени вещи са тези, които могат да се 
определят по индивидуални белези - модел, марка, сериен 
номер, година на производство и др., които позволяват 
недвусмисленото идентифициране на вещта спрямо други 
вещи от същия род. В случая внесените гуми, джанти и крик 
не можели да се определят по индивидуални белези, а 
били родово определени вещи, поради което съдът е 
приел, че внесените вещи не попадат в обхвата на 
разпоредбите на глава седемнадесета от закона. По тези 
съображения и на основание чл.68, ал.1 и ал.2 от ЗДДС във 
връзка с чл.54 от ЗДДС, съдът е приел, че правилно 
жалбоподателят е упражнил правото си на данъчен кредит 
за внесените стоки в месеца, през който е приключил 
режимът "внос". 

Върховният административен съд преценява в 
посочената част решението на административния съд за 
правилно като краен резултат, но по мотиви, различни от 
изложените от първоинстанционния съд. 

По повод съмнение за съвместимостта на определени 
части от националните разпоредби ( чл.143 ЗДДС в 
редакцията към ДВ. бр.108/06 г. и чл.151, ал.4 от ЗДДС) , на 
които се е позовал органът по приходите, със съответните 
разпоредби от Директива 2006/112, а именно чл.314 и 
чл.320, параграф 1, първа алинея и параграф 2, 
Върховният административен съд отправи преюдициално 
запитване до Съда на Европейския съюз за тълкуване на 
посочените общностни разпоредби. 

Разпоредбите на чл.143, ал.1 от ЗДДС в приложимата 
й редакция и чл.151, ал.1, ал.2 и ал. 4 от ЗДДС гласят: 

чл.143. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат за 
доставка, извършена от дилър, на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, предмети за колекции, 
антикварни предмети, доставени му на територията на 
страната ( включително внесени) или от територията на 
друга държава членка от: 

1. данъчно незадължено лице; 
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2. друго данъчно задължено лице като предмет ан 
освободена доставка по чл.50; 

3. друго данъчно задължено лице, което не е 
регистрирано по този закон; 

4. друг дилър, пролигащ специалния ред на облагане 
на маржа на цената. 

[...] 
чл.151. (1) Дилърът може да прилага общия ред за 

облагане по закона на доставката на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, колекционерски предмети и 
антикварни предмети. 

(2) Правото по ал.1 се упражнява от лицето за всяка 
отделна доставка, като в издадената фактура не се 
посочва, че се прилага специалният ред по тази глава.  

(4) В случаите по ал.2 правото на данъчен кредит за 
получените или внесените от лицето стоки, за които не се 
прилага специалният ред за облагане на маржа, възниква и 
се упражнява в данъчния период, през който данъкът за 
последващата доставка на стоките е станал изискуем. 

Разпоредбите на чл.314 и чл.320, параграф 1, първа 
алинея и параграф 2 от Директива 2006/112 гласят 
следното: 

чл. 314. Режимът за облагане на маржа на печалбата 
се прилага по отношение на доставките от 
данъчнозадължен дилър на стоки втора употреба, 
произведения на изкуството, колекционерски предмети и 
антикварни предмети, когато тези стоки са му били 
доставени в рамките на Общността от едно от следните 
лица: 

а) данъчно незадължено лице; 
б) друго данъчнозадължено лице, дотолкова 

доколкото доставката на стоки от това данъчнозадължено 
лице е освободена от данък в съответствие с член 136; 

в) друго данъчнозадължено лице, дотолкоква 
доколкото доставката на стоки от това данъчнозадължено 
лице е обхваната от режима за освобождаване от данък на 
малки предприятия, предвиден в членове 282-292 и е 
свързана с дълготрайни активи; 

г) друг данъчнозадължен дилър, доколкото ДДС се 
прилага по отношение на доставката на стоки от този друг 
данъчнозадължен дилър в съотвествие с настоящия режим 
за маржа на печалбата. 
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чл.320 
1. Когато данъчнозадълженият дилър прилага общите 

данъчни режими по отношение на доставката на 
произведения на изкуството, колекционерски предмети или 
антикварни предмети, които данъчнозадължения дилър е 
внесъл лично, същият има право да приспадне от 
дължимия от него ДДС, платения при вноса ДДС. 

[...] 
2. Право на приспадане възниква в момента когато 

ДДС, дължим за доставката, по която данъчнозадълженият 
дилър избира да прилагаобщите данъчни режими, стане 
изискуем. 

Единият от въпросите, формулирани от Върховния 
административен съд бе дали в израза "когато тези стоки 
са му били доставени в рамките на Общността", съдържащ 
се в чл.314, параграф 1 от Директивата, се включва и 
вносът на стоки втора употреба, които самият 
данъчнозадължен дилър е внесъл.  

С решението си от 3 март 2011 година по дело С-
203/10 Съдът на Европейския съюз реши, че изразът 
"когато тези стоки са му били доставен в рамките на 
Общността" в чл.314 от Директива 2006/112 има предвид 
хипотезата, при която, преди да бъдат препродадени от 
данъчнозадължения дилър, разглежданите стоки са били 
предмет на национална или вътреобщностна доставка, по 
смисъла на Директивата, на заинтересованато лице и този 
израз не би могъл да се отнася за стоките, които самият 
данъчнозадължен дилър е внесъл в Съюза от трета страна 
( т.42 и т.43 от решението). 

С решението си Съдът на Европейския съюз реши, че 
член 314 от Директива 2006/112 трябва да се тълкува в 
смисъл, че режимът за облагане на маржа на печалбата не 
е приложим към доставките на стоки като употребявани 
части за леки автомобили, които самият данъчнозадължен 
дилър е внесъл в Европейския съюз, при което е бил 
приложим общият режим за данъка върху добавената 
стойност. 

С оглед тълкуването на посочената общностна 
разпоредба, направено от Съда на Европейския съюз, 
Върховният административен съд счита, че националната 
разпоредба на чл.143, ал.1 от ЗДДС, в редакцията й към 
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ДВ, бр.108/06 г., в частта относно израза в скоби 
”включително внесени”, отнесен към доставка, извършена 
от дилър, на стоки втора употреба, внесени в Съюза от 
трета страна, от самия него, е несъвместима с 
общностната регламентация относно приложимостта на 
режима за облагане на маржа на печалбата, визирана в 
чл.314 от Директивата. 

От друга страна, Върховният административен съд с 
отправеното преюдициално запитване поиска да разбере 
дали изброяването, направено в член 320, първи параграф 
от Директивата е изчерпателно и дали член 320, първи 
параграф, първа алинея и втори параграф от Директивата 
следва да се тълкуват в смисъл, че се противопоставят на 
вътрешна разпоредба, която регламентира възникването и 
упражняването на правото на приспадане на данъчен 
кредит от данъчнозадължения дилър за платения от него 
ДДС при вноса на стоки втора употреба в периода, в който 
тези стоки са станали предмет на последваща облагаема 
доставка, за която данъчнозадълженият дилър прилага 
общия режим на облагане. 

От тълкуването на чл.320, параграф 1, първа алинея 
и параграф 2 от Директива 2006/112, направено от Съда на 
Европейския съюз с решението по дело С-203/10 следва, 
че правилото, съдържащо се в посочените разпоредби, 
което дерогира общия режим на незабавно приспадане по 
чл.167 и сл. от Директивата и по силата на което правило, 
правото на приспадане възниква в момента на извършване 
на последваща облагаема доставка, е приложимо само 
когато данъчнозадължения дилър „избира” да приложи 
общия режим за ДДС към „доставката на произведения на 
изкуството, колекционерски предмети или антикварни 
предмети, които данъчнозадълженият дилър е внесъл 
лично", а не се е възползвал от предоставената от 
националното право в съответствеи с чл.316 от 
Директивата възможност към подобна доставка да приложи 
режима за облагане на маржа на печалбата ( т.56 от 
решението на СЕС). 

С решението на Съда на Европейския съюз е прието, 
че чл.320, параграф 1, първа алинея и параграф 2 от 
Директива 2006/112 трябва да се тълкува в смисъл, че не 
допуска вътрешна разпоредба, която предвижда да се 
отложи до момента на последващата доставка, към която е 
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приложим общият режим за данъка върху добавената 
стойност, правото на данъчнозадължения дилър да 
приспадне в съответствие с този режим данъка върху 
добавената стойност, платен при вноса на стоки, които не 
са произведения на изкуството или колекционерски или 
антикварни предмети. 

С оглед тълкуването, направено от Съда на 
Европейския съюз на посочените общностни разпоредби, 
Върховният административен съд приема, че с редакцията 
на чл.151, ал.4 и ал.1 на същия член от ЗДДС, 
националният законодател недопустимо разширява 
приложението на правилото, установено в чл.320, параграф 
1, първа алиня и параграф 2 от Директива 2006/112, 
включвайки в приложното му поле и правото на данъчен 
кредит за внесените от лицето стоки втора употреба. 

Установеното несъответствие на националните 
разпоредбни в посочените им части със съответните 
общностни разпоредби води до неприложимост на 
националните разпоредби в несъвместимите им части. 

С решението по дело С-203/10 Съдът на Европейския 
съюз постанови, че чл.314 и чл.320, параграф 1, първа 
алинея и параграф 2 от Директива 2006/112 се явяват 
безусловни и достатъчно точни, поради което имат 
непосредствено действие. 

Основен принцип на правото на Европейския съюз е 
приматът му над националното право. 

В случай на противоречие на действащото 
национално право с правото на Европейския съюз, каквото 
според настоящия състав на Върховния административен 
съд се констатира по настоящото дело, правото на 
Европейския съюз е с предимство. 

С оглед директния ефект на посочените норми от 
Директивата и позоваването на тях от ревизирания субект, 
Върховният административен съд приема, че РА, в частта, 
в която органът по приходите, прилагайки националните 
разпоредби – чл.143 в приложимата й редакция и чл.151, 
ал.4 вр. ал.1 от ЗДДС, намиращи се в глава седемнадесета 
„Специален ред на облагане на маржа на цената „ е 
отказал да признае правото на данъчен кредит на 
ревизирания субект за внесените от него самия 
употребявани части за леки автомобили в периода, в който 
ДДС за този внос е платен, е материално 
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незаконосъобразен, тъй като към процесният случай не е 
приложим режимът за облагане на маржа на печалбата, 
чийто обхват е определен с разпоредбата на чл.314 от 
Директивата, както и неприложимо към настоящия случай е 
и правилото за отложено приспадане на платения ДДС при 
вноса на стоки, визирано в чл.320, параграф 1, първа 
алинея и параграф 2 от Директива 2006/112 . 

По делото не са били спорни обстоятелствата, че 
ревизираният субект в периода, в който е упражнил правото 
си на данъчен кредит за вноса на употребяваните части за 
леки автомобили е заплатил ДДС за вноса им, както и че 
тези стоки са внесени за целите на независимата 
икономическа дейност на ревизирания субект. 

При тези данни, първоинстанционният съд е направил 
обоснован извод и е приложил правилно материалния 
закон-чл.68, ал.1, т.3 вр. с 69, ал.1, т.2 вр. с чл.71, т.3 от 
ЗДДС приемайки, че жалбоподателят правилно е упражнил 
правото си на данъчен кредит за осъществения внос на 
стоки втора употреба, различни от превозни средство в 
месеца, през който е приключен режима. 

Неоснователно е възражението на касатора, 
направено в т. ІІ. 2. от жалбата му. 

Видно от РА е, че за периода м.04.2007 г. органът по 
приходите не е признал на ревизирания субект право на 
данъчен кредит общо в размер на 699,41 лева. От 
таблицата, намираща се на стр.25 от РД е видно, че тази 
сума е формирана от сбора на данъчния кредит, упражнен 
във връзка със заплатения от ревизирания субект ДДС при 
вноса както на употребявани гуми, джанти и велосипед, 
така и от вноса на употребявани мотопеди. Съдът е 
отменил РА за този данъчен период до размера (405,55 лв.) 
на отказания данъчен кредит за вноса на употребявани 
стоки (ред първи и ред втори от таблицата на стр.25 от РД), 
различни от употребявани мотопеди. Неоснователно е 
твърдението на касатора, че мотивите на съда, визират 
само ред първи от таблицата в РД. Мотивите на съда 
касаят внесени стоки втора употреба - гуми, джанти и 
брони, а именно употребявани автомобилни гуми са 
описани на ред втори от таблицата на стр.25 от РД. 

По изложените съображения, Върховният 
административен съд преценява решението на 
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Административния съд Варна в обжалваната му част като 
правилно, поради което следва да се остави в сила. 

С оглед изхода на спора в касационната инстанция и 
заявената претенция от ответника в това производство за 
присъждане на разноски, за тази инстанция, на "Ауто 
Николови"ООД следва да се присъдят разноски в размер 
на направените, а именно 200 лева. 

Воден от горните съображения и на основание чл.221, 
ал.2, хипотеза първа от Административнопроцесуалния 
кодекс, Върховният административен съд  

РЕШИ: 
 
 
ОСТАВЯ В СИЛА решение №1014 от 11.06.2009 

година, постановено от Административния съд в гр.Варна 
по административно дело №872/09 г. в обжалваната му 
част. 

ОСЪЖДА дирекция „Обжалване и управление на 
изпълнението„ - гр.Варна при Централно управление на 
Националната агенция за приходите да заплати на „Ауто 
Николови”ООД, гр.Силистра разноски, направени пред 
касационната инстанция в размер на 200 ( двеста) лева. 

Решението е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 

Препис от решението да се изпрати на Секретаря на 
Съда на Европейския съюз. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 12.11.2010 г., Аспарухов Естов и 

др., С-339/10, Сб. 2010, с. I-11465 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (oсми състав) 
12 ноември 2010 година(*) 
„Преюдициално запитване — Харта на основните 

права на Европейския съюз — Член 47 и член 51, параграф 
1 — Решение относно общите устройствени планове — 
Липса на връзка с правото на Съюза — Явна липса на 
компетентност на Съда“ 

По дело C-339/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ЕО от Върховен административен съд 
(България) с определение от 14 юни 2010 г., постъпило в 
Съда на 7 юли 2010 г., в рамките на производство по дело 

Красимир Аспарухов Естов, 
Моника Люсиен Иванова, 
„Кемко Интереншънъл“ ЕАД 
срещу 
Министерски съвет на Република България, 
СЪДЪТ (осми състав), 
състоящ се от: г-н K. Schiemann, председател на 

състав, г-н L. Bay Larsen и г-жа C. Toader (докладчик), 
съдии, 

генерален адвокат: г-жа J. Kokott, 
секретар: г-н A. Calot Escobar, 
след изслушване на генералния адвокат 
постанови настоящото 
Определение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Естов, г-жа Иванова и „Кемко Интереншънъл“ ЕАД, от 
една страна, и Министерския съвет на Република България, 
от друга. 

Правна уредба 
Право на Съюза 
3 Декларацията относно Хартата на основните права 

на Европейския съюз, приложена към заключителния акт на 
Междуправителствената конференция, приела Договора от 
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Лисабон, подписан на 13 декември 2007 г. (ОВ C 83, 2010 г., 
стр. 335), гласи следното: 

„Хартата […], която е правно обвързваща, 
потвърждава основните права, гарантирани от Конвенцията 
за защита на правата на човека и основните свободи и 
произтичащи от общите за държавите членки 
конституционни традиции. 

Хартата не разширява приложното поле на правото 
на Съюза извън областите на компетентност на Съюза, не 
създава никакви нови области на компетентност или задачи 
за Съюза и не изменя областите на компетентност и 
задачите, определени от Договорите.“ 

Национално право 
4 Член 103 от Закона за устройство на територията 

предвижда: 
„[…] 
2. Общите устройствени планове определят 

преобладаващото предназначение и начин на устройство 
на отделните структурни части на териториите, обхванати 
от плана. 

3. Подробните устройствени планове определят 
конкретното предназначение и начин на устройство на 
отделните поземлени имоти, обхванати от плана. 

[…]“ 
5 Член 127 от този закон предвижда: 
„[…] 
6. Общият устройствен план се одобрява от 

общинския съвет по доклад на кмета на общината. 
Решението за одобряване на плана се обнародва в 
„Държавен вестник“. То е окончателно и не подлежи на 
обжалване. 

7. […] Специфичните правила и нормативи за 
устройството и застрояването на територията на 
Столичната община се определят с отделен закон. 

8. […] Нов общ устройствен план на Столичната 
община, както и изменения в действащия общ устройствен 
план се приемат от Министерския съвет по реда на този 
закон при спазване на правилата и нормативите за 
устройство и застрояване, определени със Закона за 
устройството и застрояването на Столичната община. 

[…] 
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10. […] Общ устройствен план за селищни 
образувания с национално значение се одобрява със 
заповед на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството след съгласуване с общинския съвет, 
която се обнародва в „Държавен вестник“. Заповедта е 
окончателна и не подлежи на обжалване. 

[…]“ 
Спорът по главното производство и 

преюдициалните въпроси 
6 С решение от 16 декември 2009 г. Министерският 

съвет на Република България изменя Общия устройствен 
план на Столичната община в частта му за два урегулирани 
поземлени имота. Съгласно този план двата имота са 
попадали в зона „Общественообслужващи дейности“, а 
според подробния устройствен план предназначението им 
е било за магазини и офиси. С решението на Министерския 
съвет те са включени в зона „Озеленяване“, в която не е 
разрешено застрояване за стопанска дейност. 

7 Жалбоподателите по главното производство 
обжалват посоченото решение пред Върховния 
административен съд. С определение от 20 април 2010 г., 
постановено от тричленен състав, Върховният 
административен съд прекратява производството по 
жалбата като приема, че съгласно член 127, алинеи 6 и 10 
от Закона за устройство на територията общите 
устройствени планове, одобрени от общинския съвет и от 
министъра на регионалното развитие и благоустройството 
не подлежат на обжалване. 

8 Жалбоподателите в главното производство 
обжалват това определение пред петчленен състав на 
същата юрисдикция, който си поставя въпроса дали това, 
че националното право не предвижда право на обжалване 
на решение относно общия устройствен план, е 
съвместимо с правото, прогласено в член 47 от Хартата. 

9 При тези условия Върховният административен съд 
решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Допустима ли е възможността за изключване на 
предвидения в чл. 47 от Хартата […] съдебен контрол над 
административните актове, нарушаващи правата и 
свободите, гарантирани от правото на Съюза? 
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2) Ако възможността е допустима, има ли критерии за 
видовете административни актове по чл. 47 от Хартата […], 
спрямо които може да се изключи съдебният контрол, и кои 
са тези критерии? 

3) Може ли да се изключи съдебният контрол върху 
общите устройствени планове, засягащи правото на 
собственост?“ 

Относно компетентността на Съда 
10 В съответствие с член 92, параграф 1 от 

Процедурния правилник на Съда, когато е явно, че няма 
компетентност да разгледа иск или жалба, Съдът може, 
след изслушване на генералния адвокат и без да провежда 
всички фази на производството, да се произнесе с 
мотивирано определение. 

11 Когато е сезиран съгласно член 267 ДФЕС, Съдът 
е компетентен да се произнася относно тълкуването на 
Договора за ФЕС както и относно валидността и 
тълкуването на актовете на институциите на Съюза. 
Компетентността на Съда е ограничена единствено до 
разглеждането на разпоредбите на общностното право (вж. 
Определение от 16 януари 2008 г. по дело Polier, C-361/07, 
точка 9 и цитираната съдебна практика). 

12 Въпреки това, що се отнася до настоящото дело, 
следва да се напомни, че според член 51, параграф 1 от 
Хартата нейните разпоредби се отнасят за „държавите 
членки единствено когато те прилагат правото на Съюза“, и 
че съгласно член 6, параграф 1 ДЕС, който придава 
задължителна сила на Хартата, и както следва от 
Декларацията относно Хартата на основните права на 
Европейския съюз, приложена към заключителния акт на 
Междуправителствената конференция, приела Договора от 
Лисабон, Хартата не създава нови области на 
компетентност, нито изменя областите на компетентност на 
Съюза. 

13 Впрочем според постоянната съдебна практика 
изискванията, произтичащи от защитата на основните 
права, обвързват държавите членки във всички случаи, 
когато прилагат правото на Съюза, и те са длъжни, 
доколкото е възможно, да спазват тези изисквания (вж. в 
този смисъл Решение от 11 октомври 2007 г. по дело 
Möllendorf и Möllendorf-Niehuus, C-117/06, Сборник, стр. 
I-8361, точка 78 и цитираната съдебна практика). 
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14 Като се има предвид, че определението за 
преюдициално запитване не сочи нито едно конкретно 
обстоятелство, позволяващо да се счита, че решението на 
Министерския съвет на Република България от 16 декември 
2009 г. представлява мярка за прилагане на правото на 
Съюза или по друг начин е свързано с това право, не е 
установена компетентността на Съда да се произнесе по 
преюдициалното запитване. 

15 При тези условия на основание член 92, параграф 
1 от Процедурния правилник следва да се приеме, че 
Съдът явно няма компетентност да отговори на въпросите, 
поставени от Върховния административен съд. 

По съдебните разноски 
16 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. 

По изложените съображения Съдът (осми състав) 
определи: 

Съдът на Европейския съюз явно няма 
компетентност да отговори на въпросите, поставени от 
Върховния административен съд (България) с 
определение от 14 юни 2010 г. 
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РЕШЕНИЕ от 17.11.2011 г., Гайдаров, С-430/10 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 
17 ноември 2011 година(*) 
„Свободно движение на гражданин на Съюза — 

Директива 2004/38/ЕО — Забрана за напускане на 
националната територия поради наказателна присъда в 
друга държава — Пренасяне на наркотични вещества — 
Мярка, която може да бъде обоснована със съображения, 
свързани с обществения ред“ 

По дело C-430/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с определение от 11 август 2010 г., 
постъпило в Съда на 2 септември 2010 г., в рамките на 
производство по дело 

Христо Гайдаров 
срещу 
Директор на Главна дирекция „Охранителна 

полиция“ при Министерство на вътрешните работи, 
СЪДЪТ (четвърти състав), 
състоящ се от: г-н J.-C. Bonichot (докладчик), 

председател на състав, г-жа A. Prechal, г-н K. Schiemann, 
г-жа C. Toader, и г-н E. Jarašiūnas, съдии, 

генерален адвокат: г-н P. Mengozzi, 
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за Европейската комисия, от г-жа D. Maidani и г-н В. 

Савов, в качеството на представители, 
предвид решението, взето след изслушване на 

генералния адвокат, делото да бъде разгледано без 
представяне на заключение, 

постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването, на първо място, на член 27, параграфи 1 и 2 
от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на техните семейства да 
се движат и да пребивават свободно на територията на 
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държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 
1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 
72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 
90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стр. 77 и 
поправки в ОВ L 229, стр. 35 и ОВ L 197, 2005 г., стр. 34; 
Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 
7, стр. 56), на второ място, на Регламент (ЕО) № 562/2006 
на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. 
за приемане на Кодекс на Общността за режима на 
движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските 
граници) (ОВ L 105, стр. 1; Специално издание на български 
език, 2007 г., глава 19, том 8, стр. 5, наричан по-нататък 
„Регламент № 562/2006“), и на трето място, на Конвенцията 
за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 
година между правителствата на държавите от 
Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за постепенното 
премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 
239, 2000 г., стр. 19; Специално издание на български език, 
2007 г., глава 19, том 1, стр. 183), подписано в Шенген 
(Люксембург) на 19 юни 1990 г. (наричано по-нататък 
„КПСШ“). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Гайдаров, български гражданин, и директора на Главна 
дирекция „Охранителна полиция“ при Министерство на 
вътрешните работи (наричан по-нататък „директорът на 
полицията“), относно мярка за забрана за напускане на 
територията и за издаване на паспорт или заместващ го 
документ, приета от директора на полицията по отношение 
на г-н Гайдаров. 

Правна уредба 
Право на Съюза 
Директива 2004/38 
3 Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2004/38 

тя се прилага за всички граждани на Съюза, които се 
движат или пребивават в държава членка, различна от 
тази, на която са граждани, както и за членовете на техните 
семейства. 

4 Член 4, параграфи 1 и 3 от тази директива гласи: 
„1. Без да се засягат разпоредбите относно 

документите за пътуване, приложими при контрола на 
държавните граници, всички граждани на Съюза с валидна 
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карта за самоличност или паспорт и членовете на техните 
семейства, които не са граждани на държава членка и които 
притежават валиден паспорт, имат правото да напускат 
територията на държава членка, за да пътуват до друга 
държава членка. 

[…] 
3. В съответствие със своето законодателство 

държавите членки издават и подновяват на своите 
граждани карта за самоличност или паспорт, 
удостоверяващ националността им“. 

5 Член 27, параграфи 1—3 от посочената директива 
предвижда: 

„1. При спазване на разпоредбите на настоящата 
глава държавите членки могат да ограничат свободата на 
движение и пребиваване на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства, независимо от 
националността им, от съображения, свързани с 
обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве. Забранява се позоваването на 
такива съображения за икономически цели. 

2. Мерките, предприети от съображения, свързани с 
обществения ред или обществената сигурност, трябва да 
са в съответствие с принципа на пропорционалността и да 
се основават изключително на личното поведение на 
въпросното лице. Наличието на предишни наказателни 
присъди не представлява само по себе си основание за 
предприемането на такива мерки. 

Личното поведение на въпросното лице трябва да 
представлява истинска, реална и достатъчно сериозна 
заплаха, която засяга някой от основните интереси на 
обществото. Не се приемат мотиви, които са изолирани от 
конкретния случай и които се опират на съображения за 
обща превенция. 

3. За да се установи дали въпросното лице 
представлява заплаха за обществения ред или 
обществената сигурност, при издаването на 
удостоверението за регистрация или при липса на система 
за регистрация, не по-късно от три месеца от датата на 
пристигане на въпросното лице на нейна територия или от 
датата на докладването за неговото/нейното присъствие на 
територията ѝ съгласно разпоредбите на член 5, параграф 
5 или при издаването на картата за пребиваване, 
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приемащата държава членка може, ако сметне това за 
важно, да поиска от държавата членка на произход на 
лицето и ако това е необходимо, от други държави членки 
да осигурят информация относно евентуално предишно 
полицейско досие, което въпросното лице може да има. 
Такива справки не са рутинна практика. Държавата членка 
на произход дава отговора си в срок от два месеца“. 

Регламент № 562/2006 
6 Съображение 5 от Регламент № 562/2006 гласи: 
„Определянето на общ режим за движение на лица 

през границите не поставя под съмнение, нито накърнява 
правата за свободно движение, с които се ползват 
гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, 
както и гражданите на трети страни и членовете на техните 
семейства, които съгласно споразумения между Общността 
и нейните държави членки, от една страна, и тези трети 
страни, от друга страна, се ползват с права за свободно 
движение, които са равни с тези за граждани на Съюза“. 

7 Съгласно съображение 20 от този регламент: 
„Настоящият регламент зачита основните права и 

съблюдава принципите, утвърдени по-специално в Хартата 
на основните права на Европейския съюз. Той трябва да се 
прилага в съответствие със задълженията на държавите 
членки по отношение на международна закрила и 
[забраната за връщане]“. 

8 Член 3 от същия регламент гласи: 
„Настоящият регламент се прилага за всяко лице, 

което пресича вътрешна или външна граница на държавите 
членки, без да се засягат: 

а) правата на лица, които се ползват от правото на 
Общността на свободно движение; 

[…]“. 
9 Съгласно член 7, параграф 6 от посочения 

регламент: 
„Проверки на лица, които се ползват с общностното 

право на свободно движение, се извършват в съответствие 
с Директива 2004/38/ЕО“. 

КПСШ 
10 Съгласно член 71 от КПСШ: 
„1. Договарящите страни се задължават по отношение 

на пряката или непряката продажба на наркотични и 
психотропни вещества от всякакъв вид, включително 
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канабис, както и притежанието на такива вещества с цел 
продажба или износ в съответствие със съществуващите 
конвенции на Организацията на обединените нации […], да 
предприемат всички необходими мерки за предотвратяване 
и наказване на [незаконното пренасяне] на наркотични и 
психотропни вещества. 

2. Договарящите страни се задължават да 
предотвратяват и наказ[ват] чрез административни или 
наказателни [мерки] нелегалния износ на наркотични и 
психотропни вещества, включително канабис, [както и 
продажбата, доставката и предоставянето на споменатите 
вещества] […]. 

[…] 
5. По отношение на борбата срещу незаконната 

употреба на наркотични и психотропни вещества от 
всякакъв вид, включително канабис, договарящите страни 
правят всичко възможно за предотвратяване и борба с 
отрицателния ефект от тази незаконна употреба. Всяка 
договаряща страна поема отговорност да предприеме 
мерки в такава насока“. 

Национално законодателство 
Българската конституция 
11 Съгласно член 35, параграф 1 от Конституцията на 

Република България: 
„Всеки има право свободно да избира своето 

местожителство, да се придвижва по територията на 
страната и да напуска нейните предели. Това право може 
да се ограничава само със закон, за защита на 
националната сигурност, народното здраве и правата и 
свободите на други граждани“. 

Закон за българските лични документи 
12 Член 23, алинеи 2 и 3 от Закона за българските 

лични документи (обн. ДВ, бр. 93 от 11 август 1998 г.), 
изменен през 2006 г. (изм. ДВ, бр. 105, наричан по-нататък 
„ЗБЛД“), гласи: 

„(2) Всеки български гражданин има право да напуска 
страната и с лична карта и да се завръща с нея през 
вътрешните граници на Република България с държавите 
— членки на Европейския съюз, както и в случаите, 
предвидени в международни договори. 

(3) Правото по ал[инея] 2 не подлежи на ограничения, 
освен ако това е предвидено в закон и има за цел защита 



358 

на националната сигурност, обществения ред, здравето на 
гражданите или на правата и свободите на други граждани“. 

13 Съгласно член 76 от ЗБЛД: 
„Може да не се разреши напускане на страната, 

паспорти и заместващи ги документи да не се издават на: 
[…] 
5. лица, които по време на пребиваването си в друга 

държава са извършили нарушения на нейното 
законодателство — за срок две години от получаване на 
официално писмо от Министерството на външните работи 
или на документите за принудително извеждане или 
експулсиране, посочващи извършеното нарушение, от 
компетентните органи на съответната държава“. 

14 ЗБЛД е изменен със закон, който е публикуван в 
българския Държавен вестник, бр. 82 от 2009 г., и е влязъл 
в сила на 1 януари 2010 г. Този закон отменя член 76, точка 
5 и според запитващата юрисдикция предвижда, че в 
тримесечен срок от влизането му в сила се прекратява 
действието на мерките, приети преди това на основание на 
тази разпоредба. 

Спорът по главното производство и 
преюдициалните въпроси 

15 На 2 октомври 2008 г. г-н Гайдаров, български 
гражданин, е осъден в Сърбия на лишаване от свобода за 
срок от 9 месеца за незаконно пренасяне на наркотични 
вещества. 

16 На 6 ноември 2008 г. българските власти 
получават по дипломатически път нота, в която се посочва 
това осъждане. 

17 Въз основа на тази информация на 13 ноември 
2008 г. директорът на полицията издава заповед съгласно 
член 76, точка 5 от ЗБЛД, с която на г-н Гайдаров е 
наложена мярка за забрана за напускане на територията и 
за издаване на паспорт или заместващ го документ. 

18 Тази заповед е връчена на заинтересованото лице 
на 16 септември 2009 г. — дата, на която то вече е 
изтърпяло присъдата си в Сърбия и се е върнало в 
България. 

19 Г-н Гайдаров оспорва тази заповед пред 
запитващата юрисдикция, като според последната той 
поддържа, че вече е осъден в друга държава и че 
българският закон няма действие спрямо него. От своя 
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страна директорът на полицията твърди, че се е съобразил 
с разпоредбите на член 76, точка 5 от ЗБЛД. 

20 Според запитващата юрисдикция компетентният 
административен орган упражнява тази възможност по 
целесъобразност. Съдебният контрол на тази заповед се 
ограничава до проверката за наличието на посочените в 
този член официално писмо или документи. Неотдавна, по 
повод на жалба срещу подобна заповед по отношение на 
български гражданин, осъден в Испания, Върховният 
административен съд е потвърдил тази съдебна практика 
(Решение № 5013 от 16 април 2010 г.). 

21 Запитващата юрисдикция има съмнения относно 
съвместимостта на разглежданата разпоредба на ЗБЛД с 
правото на Съюза, което съгласно членове 20 ДФЕС и 21 
ДФЕС, както и член 45, параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз и Директива 2004/38, 
предвижда правото на гражданите на Съюза — статут, с 
който се ползва и г-н Гайдаров — да се движат и 
пребивават свободно на територията на държавите членки. 
Тя посочва обаче, че съгласно член 27 от тази директива 
държавите членки могат да ограничат свободата на 
движение на граждани на Съюза по съображения, свързани 
с обществения ред или общественото здраве. От друга 
страна, запитващата юрисдикция отбелязва, че мярка за 
забрана за напускане на територията като разглежданата в 
главното производство почива на задължението, наложено 
на държавите членки по силата на член 71 от КПСШ, да 
предприемат мерки за контрол на външните граници с 
оглед на борбата срещу незаконното пренасяне и 
използване на наркотични вещества. Накрая, тази 
юрисдикция поставя въпроса за приложимостта спрямо 
български гражданин на критериите, съдържащи се в член 
27 от Директива 2004/38, при положение че тази директива 
е транспонирана в България само доколкото се отнася до 
издаването на документите за самоличност, но не и по 
отношение на свободата на българските граждани да 
пътуват до друга държава членка. 

22 При тези условия Административен съд София-
град решава да спре производството и да постави на Съда 
следните преюдициални въпроси: 

„1) Следва ли член 27, параграфи 1 и 2 от Директива 
2004/38 при условията на главното производство, да се 
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тълкуват като приложими при налагане на забрана на 
гражданин на държава членка да напуска територията на 
собствената си държава, за извършено престъпление в 
трета държава, с предмет наркотични вещества, когато 
едновременно са налице следните условия: 

– посочените разпоредби на директивата не са 
транспонирани изрично за собствените граждани на 
държавата членка, 

– мотивите на националния законодател да приеме 
допустимите цели за ограничаване свободата на 
придвижване на българските граждани се основават на 
Регламент […] № 562/2006 г. на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 март 2006 г. за приемане на Кодекс на 
общността за движението на лица през граници […] и 

– при прилагането на административни мерки във 
връзка с член 71 от [КПСШ], при спазване на съображения 
5 и 20 от преамбюла на Регламент […] № 562/2006 г.? 

2) Следва ли от предвидените ограничения и условия 
за упражняване на свободата на движение на граждани на 
Европейския съюз и от мерките, приети за тяхното 
осъществяване по правото на Съюза, в това число и от 
член 71, параграфи 1, 2 и 5 [от КПСШ] и във връзка със 
съображения 5 и 20 от преамбюла на Регламент […] № 
562/2006 г. […], при условията на главното производство, че 
допускат национална правна уредба, която предвижда 
налагането на принудителна административна мярка „да не 
се напуска страната“, от държава членка на гражданин на 
същата държава, за извършено престъпление с предмет 
наркотични вещества, когато този гражданин е осъден за 
същото деяние от съд на трета държава? 

3) Следва ли предвидените ограничения и условия за 
упражняване на свободата на движение на граждани на 
Европейския съюз и мерките, приети за тяхното 
осъществяване по правото на Съюза, в това число и член 
71, параграфи 1, 2 и 5 [от КПСШ], във връзка със 
съображения 5 и 20 от преамбюла на Регламент […] № 
562/2006 г. […], при условията на главното производство, 
да се тълкуват в смисъл, че осъждането на гражданин на 
държава членка от съд на трета държава за деяние, 
представляващо тежко умишлено престъпление по правото 
на тази държава членка, с предмет наркотични вещества, 
определя личното поведение на този гражданин като 
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истинска, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която 
засяга основни интереси на обществото, в бъдещ точно 
определен от закона срок, който не е обвързан със срока за 
изтърпяване на наложеното наказание, но е в рамките на 
срока за реабилитация, по съображения за обща и 
специална превенция, в това число и за осигуряване на по-
висока степен на защита на здравето на други лица на 
основание принципа за предпазливост?“. 

 
По преюдициалните въпроси 
23 Със своите въпроси, които следва да бъдат 

разгледани заедно, запитващата юрисдикция иска по 
същество да се установи дали правото на Съюза допуска 
административно решение, с което държава членка 
забранява на свой гражданин да напуска територията ѝ, по 
съображението че заинтересованото лице е осъдено с 
наказателна присъда от юрисдикция на трета държава за 
пренасяне на наркотични вещества. 

24 На първо място, следва да се отбележи, че по 
силата на член 20 ДФЕС в качеството си на български 
гражданин г-н Гайдаров се ползва със статута на гражданин 
на Съюза и следователно може да се позовава на 
свързаните с този статут права, включително и по 
отношение на своята държава членка на произход, и по-
специално на предвиденото в член 21 ДФЕС право да се 
движи и да пребивава свободно на територията на 
държавите членки (вж. по-специално Решение от 10 юли 
2008 г. по дело Jipa, C-33/07, Сборник, стp. I-5157, точка 17 
и Решение от 5 май 2011 г. по дело McCarthy, C-434/09, все 
още непубликувано в Сборника, точка 48).  

25 На второ място, следва да се уточни, че правото на 
свободно движение включва правото на гражданите на 
Европейския съюз както да влизат в държава членка, 
различна от тази, от която произхождат, така и да напускат 
последната. Всъщност както Съдът вече е имал 
възможност да подчертае, основните свободи, гарантирани 
от Договора, щяха да бъдат лишени от съдържание, ако 
държавата членка на произход можеше без валидно 
основание да забранява на собствените си граждани да 
напускат нейната територия, за да влязат на територията 
на друга държава членка (вж. Решение по дело Jipa, 
посочено по-горе, точка 18). 
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26 Впрочем член 4, параграф 1 от Директива 2004/38 
изрично предвижда, че всички граждани на Съюза с 
валидна карта за самоличност или паспорт имат право да 
напускат територията на държава членка, за да пътуват до 
друга държава членка. 

27 Ето защо положение като това на г-н Гайдаров, 
описано в точки 15—18 от настоящото решение, се 
обхваща от правото на свободно движение и на свободно 
пребиваване на гражданите на Съюза в държавите членки 
и следователно попада в приложното поле на Директива 
2004/38. 

28 В това отношение следва да се посочи, подобно на 
Европейската комисия, че както е видно от съображение 5 и 
член 3, буква а) от Регламент № 562/2006, последният няма 
за цел и не може да доведе до ограничаване на 
предвиденото в ДФЕС свободно движение на гражданите 
на Съюза. Освен това член 7, параграф 6 от този регламент 
предвижда, че проверки на лица, които се ползват с 
уреденото в правото на Съюза право на свободно 
движение, се извършват в съответствие с Директива 
2004/38. 

29 На трето място, е необходимо да се напомни, че 
правото на свободно движение на гражданите на Съюза не 
е безусловно, а може да бъде придружено с ограничения и 
условия, предвидени от Договора, както и от разпоредбите, 
приети за неговото прилагане (вж. по-специално Решение 
по дело Jipa, посочено по-горе, точка 21 и цитираната 
съдебна практика). 

30 Що се отнася до делото по главното производство, 
тези ограничения и условия произтичат в частност от член 
27, параграф 1 от Директива 2004/38. Тази разпоредба 
обаче позволява на държавите членки да ограничат 
свободата на движение на граждани на Съюза и на членове 
на техните семейства само по съображения, свързани с 
обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве. 

31 Според запитващата юрисдикция националният 
закон за транспониране на Директивата не се прилага 
спрямо гражданите на Република България. Това 
обстоятелство обаче не може да попречи на националния 
съд да гарантира пълното действие на нормите на правото 
на Съюза, като при необходимост да не приложи 
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разпоредбите на националното право, които са в 
противоречие с него, и в частност с член 27 от Директива 
2004/38 (в този смисъл вж. по-специално Решение от 5 
октомври 2010 г. по дело Елчинов, C-173/09, все още 
непубликувано в Сборника, точка 31 и цитираната съдебна 
практика), като следва да се уточни, че частноправен 
субект може да се позове на безусловните и достатъчно 
точни разпоредби на този член по отношение на държавата 
членка, на която е гражданин (вж. по аналогия Решение от 
4 декември 1974 г. по дело Van Duyn, 41/74, Recueil, стр. 
1337, точки 9—15). 

32 Накрая, съгласно постоянната съдебна практика, 
макар в съществена степен държавите членки да са 
свободни да определят изискванията, свързани с 
обществения ред и обществената сигурност, според 
националните си нужди, които могат да се различават в 
отделните държави членки и в различните периоди от 
време, така или иначе в контекста на Съюза, и по-
специално като обосноваване на дерогацията от основния 
принцип за свободното движение на лицата, тези 
изисквания следва да се разбират в строг смисъл, така че 
техният обхват не може да бъде определен едностранно от 
всяка от държавите членки, без контрол от страна на 
институциите на Съюза (вж. по-специално Решение по дело 
Jipa, посочено по-горе, точка 23). 

33 Съдът уточнява също така, че понятието за 
обществен ред във всеки случай предполага, освен 
смущаването на обществения ред, каквото е всяко 
нарушение на закона, да е налице и действителна, 
настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга 
основен обществен интерес (вж. по-специално Решение по 
дело Jipa, посочено по-горе, точка 23 и цитираната съдебна 
практика). 

34 В тези рамки дерогациите от принципа на 
свободното движение на лицата, на които може да се 
позовава държава членка, означават по-специално, както 
се посочва в член 27, параграф 2 от Директива 2004/38, че 
за да са обосновани, мерките, приети по съображения, 
свързани с обществения ред или обществената сигурност, 
трябва да се основават изключително на личното 
поведение на въпросното лице, и че не се приемат мотиви, 
които са изолирани от конкретния случай или се опират на 
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съображения за обща превенция (Решение по дело Jipa, 
посочено по-горе, точка 24). Освен това съгласно същата 
разпоредба наличието на предишни наказателни присъди 
не представлява само по себе си основание за 
автоматичното предприемане на мерки за ограничаване на 
упражняването на правото на свободно движение. 

35 В това отношение, макар член 71 от КПСШ да 
налага задължение на държавите членки за борба с 
пренасянето на наркотични вещества, тази конвенция нито 
има за цел, нито води до дерогиране на предвидените в 
Договора и Директива 2004/38 правила относно свободното 
движение на гражданите на Съюза. Впрочем в член 134 от 
КПСШ се уточнява, че разпоредбите ѝ се прилагат само 
доколкото са съвместими с правото на Съюза. Това 
правило е възпроизведено в Шенгенския протокол, като във 
втора алинея от преамбюла му се потвърждава, че 
разпоредбите на достиженията на правото от Шенген се 
прилагат само ако и доколкото са съвместими с правото на 
Съюза (Решение от 31 януари 2006 г. по дело 
Комисия/Испания, C-503/03, Recueil, стр. I-1097, точка 34). 

36 В случая се налага изводът, че изложеното от 
запитващата юрисдикция положение, което е в основата на 
спора по главното производство, явно не отговаря на 
изискванията по член 27, параграф 2 от Директива 2004/38. 

37 В частност от преписката, предоставена на Съда 
от запитващата юрисдикция, е видно, че спорната заповед, 
издадена по отношение на жалбоподателя в главното 
производство, изглежда се основава изключително на 
наказателната присъда, постановена срещу него в Сърбия, 
без да е налице каквато и да било конкретна преценка на 
личното поведение на заинтересованото лице. 

38 От тази последна гледна точка и за да се даде 
пълен отговор на третия въпрос, поставен от запитващата 
юрисдикция, следва да се уточни, че както е видно от 
посоченото по-горе, предишна наказателна присъда на 
заинтересованото лице сама по себе си не е достатъчна, за 
да се приеме автоматично, че това лице представлява 
действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха, 
която засяга основен обществен интерес и единствено с 
нея може да се обоснове ограничение на правата, 
предоставени му от правото на Съюза. 
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39 Запитващата юрисдикция обаче следва да направи 
необходимите изводи в това отношение въз основа на 
фактическите и правните обстоятелства по главното 
производство, които са мотивирали мярката, приета от 
директора на полицията. 

40 В рамките на такава преценка запитващата 
юрисдикция трябва да определи и дали посоченото 
ограничаване на правото на излизане може да гарантира 
осъществяването на преследваната с него цел и дали то не 
надхвърля необходимото за нейното постигане. Всъщност 
от член 27, параграф 2 от Директива 2004/38, както и от 
постоянната практика на Съда следва, че мярка, 
ограничаваща правото на свободно движение, може да 
бъде обоснована само ако зачита принципа на 
пропорционалност (в този смисъл вж. по-специално 
Решение по дело Jipa, посочено по-горе, точка 29 и 
цитираната съдебна практика). 

41 Накрая, тъй като според изложението на 
запитващата юрисдикция във връзка с приложимото към 
съответния момент национално право, и по-специално във 
връзка със съдебната практика, съгласно която при 
приемането на този вид мерки административният орган 
действа при условията на оперативна самостоятелност, без 
съдебен контрол по отношение на така направения избор, 
следва да се уточни, че лицето, на което е наложена 
подобна мярка, трябва да разполага с ефективно право на 
обжалване по съдебен ред (вж. по-специално Решение от 
15 май 1986 г. по дело Johnston, 222/84, Recueil, стр. 1651, 
точки 18 и 19, Решение от 15 октомври 1987 г. по дело 
Heylens и др., 222/86, Recueil, стр. 4097, точка 14 и Решение 
от 25 юли 2002 г. по дело Unión de Pequeños 
Agricultores/Съвет, C-50/00 P, Recueil, стр. I-6677, точка 39). 
Това обжалване трябва да позволи да се контролира от 
фактическа и правна страна законосъобразността на 
разглеждания акт по отношение на правото на Съюза (вж. в 
този смисъл Решение от 28 юли 2011 г. по дело Samba 
Diouf, C-69/10, все още непубликувано в Сборника, точка 
57). За да бъде ефикасно това обжалване по съдебен ред, 
е необходимо заинтересованото лице да може да се 
запознае с мотивите за взетото по отношение на него 
решение посредством прочита на самото решение или чрез 
изпращането на неговите мотиви по искане на това лице, 
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без да се засяга правомощието на компетентния съд да 
изиска изпращането им от съответния орган (в този смисъл 
вж. по-специално Решение по дело Heylens, посочено по-
горе, точка 15 и Решение от 17 март 2011 г. по дело 
Peñarroja Fa, C-372/09 и C-373/09, все още непубликувано в 
Сборника, точка 63). 

42 Ето защо на поставените въпроси следва да се 
отговори, че член 21 ДФЕС и член 27 от Директива 2004/38 
допускат национална правна уредба, която позволява да се 
ограничи правото на гражданин на държава членка да 
пътува до друга държава членка, по-специално по 
съображението че той е осъден с наказателна присъда в 
друга държава за пренасяне на наркотични вещества, при 
условие, на първо място, че личното поведение на този 
гражданин представлява истинска, настояща и достатъчно 
сериозна заплаха, която засяга някой от основните 
интереси на обществото, на второ място, че предвидената 
ограничителна мярка може да гарантира осъществяването 
на преследваната с нея цел и не надхвърля необходимото 
за нейното постигане, и на трето място, че тази мярка може 
да бъде предмет на ефективен съдебен контрол, 
позволяващ да се провери от фактическа и правна страна 
законосъобразността ѝ по отношение на изискванията на 
правото на Съюза. 

По съдебните разноски 
43 С оглед на обстоятелството, че за страните по 

главното производство настоящото дело представлява 
отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) 
реши: 

Член 21 ДФЕС и член 27 от Директива 2004/38/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно правото на граждани на Съюза и 
на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите 
членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и 
отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 
72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 
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90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО допускат 
национална правна уредба, която позволява да се 
ограничи правото на гражданин на държава членка да 
пътува до друга държава членка, по-специално по 
съображението че той е осъден с наказателна присъда 
в друга държава за пренасяне на наркотични вещества, 
при условие, на първо място, че личното поведение на 
този гражданин представлява истинска, настояща и 
достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от 
основните интереси на обществото, на второ място, че 
предвидената ограничителна мярка може да гарантира 
осъществяването на преследваната с нея цел и не 
надхвърля необходимото за нейното постигане, и на 
трето място, че тази мярка може да бъде предмет на 
ефективен съдебен контрол, позволяващ да се провери 
от фактическа и правна страна законосъобразността ѝ 
по отношение на изискванията на правото на Съюза. 
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РЕШЕНИЕ № 1337/12.03.2012 г. на 
Административен съд София-град, I отделение 12 
състав6 

в публично заседание на 19.12.2011 г. в следния 
състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Наталия Ангелова 

при участието на секретаря Цонка Вретенарова, като 
разгледа дело номер 6758 по описа за 2009 година 
докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид 
следното: 

Съдебното производство е по реда на чл. 145 и 
следващите от Административнопроцесуалния кодекс, във 
връзка с чл. 79,ал.1 от Закона за българските лични 
документи (ЗБЛД). 

Делото е образувано по жалба на Х. А. Г. с ЕГН [ЕГН] 
от [населено място], [улица], ап.8, против Заповед №[ЕГН]/ 
13.11.2008 г. на директор на Главна дирекция „Охранителна 
полиция” при Министерство на вътрешните работи, с която 
му е наложена принудителна административна мярка 
(ПАМ) „да не се разрешава напускане на страната, а 
паспорти и заместващи ги документи да не се издават”, на 
основание чл. 76,т.5 от Закона за българските документи за 
самоличност, сега с променено заглавие – Закон за 
българските лични документи (ЗБЛД). Допуснато е 
незабавното й изпълнение, на основание чл. 60 от АПК и 
чл.79,ал.4 от ЗБЛД. 

В жалбата се излагат доводи за допуснати 
съществени процесуални нарушения и противоречие с 
материалния закон, в това число и поради осъждането му в 
друга държава и българският закон нямал действие спрямо 
него, като се иска отмяна на заповедта. 

Ответникът - директор на Главна дирекция 
„Охранителна полиция” при Министерство на вътрешните 
работи, счита законосъобразност на обжалваната заповед 
като издадена при наличие на предвидените в чл. 76,т.5 
ЗБЛД в относимата редакция предпоставки – официално 
съобщение за извършено нарушение на законодателството 
на друга държава от жалбоподателя. Излага подробни 

                                                

6 Необжалвано, влязло в сила. 
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доводи в писмена защита, претендира юрисконсултско 
възнаграждение. 

По делото са приети доказателствата по 
административната преписка и заповед за компетентност 
на издателя на акта. 

С определение №2414/11.08.2010г. е отправено 
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз 
(СЕС), по което е образувано дело С-430/10 и е 
постановено Решение от 17 ноември 2011г. , приложено по 
делото, както и проведената кореспонденция по повод 
запитването. 

Съдът като взе предвид събраните по делото 
доказателства, и след цялостна служебна проверка на 
оспорения акт по реда на чл. 168,ал.1 АПК, и като изпълни 
задължението си за служебно позоваване на актове по 
правото на ЕС, намира за установено от правна и 
фактическа страна следното: 

По фактите: 
С писмо с № КС–120/21.07.2008г., получено на 

същата дата, посланикът на Р. Б. в Б., Р. С., уведомява 
Министерство на вътрешните работи, че по неофициални 
данни българският гражданин Х. А. Г. е задържан като е 
заподозрян за пренасяне на наркотични вещества, за срок 
от 48 часа в затвора в С. М., Р. С.. Установява се 
впоследствие, че фамилията е Г.. 

С второ писмо с № КС -127/06.11.2008г. българският 
посланик изпраща нота № 5/10992/2008 на Министерство 
на външните работи на Р. С.. Съгласно нотата на чуждото 
министерство, българският гражданин Х. А. Г. е осъден с 
присъда на Окръжния съд в С. М. – С. с № 140 / 2008 от 
02.10.2008г. на лишаване от свобода за срок от 9 месеца. 
Второто писмо на българския посланик - с вх. 
№14995/2008г. на администрацията на ответника, е 
посочено изрично като основание за издаване на 
обжалваната заповед. 

По делото не се съдържат доказателства и твърдения 
присъдата да е отменена при обжалване. Г. е задържан на 
18.07.2008г., а присъдата е постановена на 02.10.2008г. 
Към датата на издаване на обжалваната заповед – 
13.11.2008г., не е изтърпяно наложеното с присъдата 
наказание от 9 месеца. Обжалваната заповед е връчена 
16.09.2009г. след срока за изтърпяване на присъдата от 
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постановяването й, и завръщането на жалбоподателя в Б., 
откогато наложената ПАМ в частта й „да не се разрешава 
напускане на страната” може да породи правно действие. 

По делото служебно е отправено преюдициално 
запитване с Определение на съда №2414/11.08.2010г., по 
което Съдът на ЕС се е произнесъл с Решение от 17 
ноември 2011г. по делото Г., С-430/10. С решението в 
обобщение е постановено следното: 

1. Признато е, че г-н Г. по силата на гражданството си 
на ЕС може да се позовава на свързаните с този статут 
права, включително по отношение на своята държава-
членка и по специално на правото по чл.21 ДФЕС на 
гражданите на Съюза да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки, което 
включва и правото да влизат и да напускат държавата 
членка, от която произхождат. За да се упражни това право 
е необходимо да имат валидна карта за самоличност или 
паспорт, съгласно чл.4, § 1 от Директива 2004/38. По тези 
съображенияе прието, че правното положение на г-н Г. се 
обхваща от правото на свободно движение и на свободно 
пребиваване на гражданите на Съюза в държавите-членки 
и следователно попада в приложното поле на Директива 
2004/38 (точка 27). 
 

2.Съдът изключва като цел и последица от 
прилагането на нормите на Шенгенския кодекс 
ограничаване на правото на свободно движение на 
гражданите на Съюза, на основание съображение 5, чл. 
3,буква а) и чл.7§ 6 от този кодекс, в това число и на 
предвиденото по последната разпоредба, че проверки на 
тези граждани се извършват по реда на Директива 2004/38, 
а разпоредбите на кодекса не дерогират и се прилагат само 
доколкото са съвместими с правото на Съюза –член 134 
(точки 28 и 35 от решението). 

3. Ограниченията и условията за ограничаване на 
правото на свободно движение на г-н Г. произтичат от 
чл.27, § 1 от Директива 2004/38. Независимо от това, че 
директивата изрично не е транспонирана за българските 
граждани, СЕС прогласява, че „това обстоятелство не може 
да попречи на националния съд да гарантира пълното 
действие на нормите на правото на Съюза, като при 
необходимост да не приложи разпоредбите на 
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националното право, които са в противоречие с него, и в 
частност с член 27 от Директива 2004/38”. Съдът изрично 
уточнява, че „частноправен субект може да се позове на 
безусловните и достатъчно точни разпоредби на този член 
по отношение на държавата членка, на която е гражданин”, 
т.е. на чл.27 от Директивата, като норма с директен ефект 
(точка 31) 

4.Припомнена е постоянната съдебна практика за 
свободата на държавите-членки да определят 
изискванията, свързани с обществения ред и обществената 
сигурност, според национални нужди, които могат да бъдат 
различни; тези изисквания следва да се разбират в строг 
смисъл, така че техният обхват не може да бъде определен 
едностранно от всяка от държавите-членки, без контрол от 
институциите на Съюза (точка 32) 

5.По точка 36 съдът е направил извод, във връзка с 
изискванията по чл.27 §2 от Директивата, че мерки 
основани на съображения за обществен ред и обществена 
сигурност, трябва да се основават изключително на 
личното поведение на лицето, не се приемат мотиви, 
изолирани от конкретния случай, или основани на обща 
превенция, наличието на предишни наказателни присъди 
не представлява само по себе си основание за 
автоматично предприемане на мерки за ограничаване на 
правото на свободно движение. (точка.34) 

6. Във връзка с посоченото и от доказателствата е 
прието, че ограничението на г-н Г. се основава 
изключително на наказателната присъда, постановена 
срещу него в С., без да е налице каквато и да било 
конкретна преценка на личното поведение на 
заинтересованото лице, която сама по себе си не е 
достатъчна за да се приеме автоматично, че това лице 
представлява действителна, настояща и достатъчно 
сериозна заплаха, която засяга основен обществен интерес 
и единствено с нея може да се обоснове ограничение на 
правата, предоставени му от правото на Съюза (точка 38). 
По тази точка съдът не е разгледал причината за 
конкретното осъждане – за пренасяне на наркотици, а в 
контекста на неприложимостта на нормите на Шенгенския 
кодекс следва, че само основанието на присъдата не е 
достатъчно по никакъв начин за да обоснове ограничение 
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на свободата на движение, без да се съобрази личното 
поведение. 

7.В тежест на националния съд е възложено да 
прецени дали посоченото ограничение гарантира 
осъществяването на преследваната с него цел и дали то не 
надхвърля необходимото за нейното постигане, която 
мярка може да бъде обоснована от гледна точка на чл.27, § 
2 от Директивата само ако зачита принципа за 
пропорционалност.(точка 40). 

8. По точка 41 съдът е разгледал въпроса за обхвата 
на съдебния контрол при упражнена преценка в условията 
на оперативна самостоятелност от органа за издаването на 
акта и изложеното за съдебната практика на ВАС, т.е. без 
съдебен контрол по отношение на така направения избор. 
Уточнява се изрично,че лицето, на което е наложена 
подобна мярка, трябва да разполага с ефективно право на 
обжалване по съдебен ред, което:„трябва да позволи да се 
контролира от фактическа и правна страна 
законосъобразността на разглеждания акт по отношение на 
правото на Съюза.”, и „е необходимо заинтересованото 
лице да може да се запознае с мотивите за взетото по 
отношение на него решение посредством прочита на 
самото решение или чрез изпращането на неговите мотиви 
по искане на това лице, без да се засяга правомощието на 
компетентния съд да изиска изпращането им от съответния 
орган. 

9. Посоченото по т. 41 от решението, съпоставено с 
изискването за съобразяване с поведението на лицето и 
забраната за налагане на ограничение като автоматична 
правна последица от осъждане, водят до извод, че 
ефективното право на обжалване по съдебен ред и за 
обхвата на съдебния контрол изискват изрични мотиви в 
административния акт от фактическа и правна страна за 
личното поведение на лицето. Липсата на такива мотиви е 
пречка да се осъществи съдебен контрол за 
законосъобразност на акта и съответствието му с чл.27, § 2 
от Директивата и спазването на принципа за 
пропорционалност. 

От изложеното следва извод, че и при упражнена 
компетентност при условията на оперативна 
самостоятелност за издаване на акта, следва да бъде 
спазен принципа за пропорционалност по правото на 
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Съюза, за да съответства на чл.27, § 2 от Директива 
2004/38, спазването на който принцип изисква в мотивите 
на акта да бъдат изложени фактически и правни основания 
за спазването на този принцип и основани на личното 
поведение на лицето, които основания и спазването на 
принципа за пропорционалност следва да се проверят при 
съдебния контрол за съответствие с правото на Съюза. 

Съдът на ЕС обвързва съответствието на наложената 
ПАМ на г-н Г. със съображението „обществен ред” и 
принципа за пропорционалност, а не със съображението 
„обществено здраве” и принципа за предпазливост, 
изтъкнато по трети въпрос от запитването. Следователно, 
съображения на тези основания са неотносими за 
ограничаване на разглежданото право дори и когато става 
въпрос за престъпление, свързано с наркотици. По делото 
Г. не стои въпроса за недопустимост да се наложи 
ограничението на основание осъждане за пренасяне на 
наркотици на лицето, решаващо в случая за преценката за 
съответствие с правото на Съюза е ограничението да не 
произтича като автоматична правна последица от 
осъждането. 

СЕС е дал преюдициално заключение, като се е 
основал на конкретни текстове по правото на ЕС – чл. 21 от 
ДФЕС и чл. 27 от Директива 2004/38, и така е 
конкретизирал нормите, за съответствие с които следва да 
се разглежда националната разпоредба. С отговора на 
първи въпрос е постановил, че „допускат национална 
правна уредба, която позволява да се ограничи правото на 
гражданин на държава членка да пътува до друга държава 
членка, по-специално по съображението, че той е осъден с 
наказателна присъда в друга държава за пренасяне на 
наркотични вещества”. Тази допустимост е поставена в 
зависимост от спазването на следните условия: 

-на първо място, че личното поведение на този 
гражданин представлява истинска, настояща и достатъчно 
сериозна заплаха, която засяга някой от основните 
интереси на 

обществото, 
-на второ място, че предвидената ограничителна 

мярка може да гарантира осъществяването на 
преследваната с нея цел и не надхвърля необходимото за 
нейното постигане, 
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-на трето място, че тази мярка може да бъде предмет 
на ефективен съдебен контрол, позволяващ да се провери 
от фактическа и правна страна законосъобразността й по 
отношение на изискванията на правото на Съюза. 

По издаването на оспорения акт от компетентен орган 
и в предвидената форма: 

Обжалваната заповед, представляваща 
индивидуален административен акт по чл. 21, ал. , от АПК е 
издадена от компетентен орган, тъй като е издадена от 
лице, заемащо длъжност, изрично посочено в заповедта за 
упълномощаване на министъра на вътрешните работи – 
Заповед № Із-1003/19.08.2008г. Упълномощаването е 
надлежно, съгласно изрично предвидената правна 
възможност за това по чл. 78, ал. 1 от ЗБДЛ. Поради това 
издателят на заповедта е компетентен по силата на 
служебното си положение да наложи ПАМ по чл. 75, т. 5 
(отм.) от същия закон. Тъй като правното действие на 
заповедта за упълномощаването на ответника не е 
прекратено към датата на издаване на обжалваната 
заповед, то следва компетентност и по време на органа да 
издаде заповедта. 

По въпроса за наличие на материална компетентност 
да бъде издадена оспорената заповед, съдът намира че 
такава е налице, доколкото това следва изрично от 
Решението по делото Г. на Съда на ЕС и по арг. от 
противното на липсата на решение на Конституционния съд 
за обявяване на чл.76,т.5 в съответната редакция от ЗБЛ за 
противоконституционна, и доколкото налагането на 
процесната мярка се основава на норма на закона. 

Съдът намира, че е спазена и предвидената в закона 
писмена форма и формално са спазени изискванията по 
чл.59,ал.2 АПК относно съдържанието на оспорената 
заповед. 

Не спазена процедурата по АПК при издаването на 
оспорената заповед относно правата на Г. като участник в 
административното производство – не е уведомен за 
започване на производството, за правото му да се запознае 
с доказателствата, да прави възражения и да посочва 
доказателства, които административният орган е бил 
задължен да събере и обсъди при издаването на оспорения 
акт – чл.26, 34 и 35 АПК. Прилагането на тези разпоредби 
не е изключено с изрична разпоредба на закона. 
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Незачитането на правото на участие в 
административното производство се допуска само при 
издаването на акта в случай на неотложност - в изрично 
предвидените хипотези по чл.34, ал.4 АПК, а именно: за да 
се осигури животът или здравето на гражданите или да се 
защитят важни държавни и обществени интереси. С 
изречение второ на същата алинея е въведено и 
задължение за мотивиране на акта при прилагане на 
изключението. Мотиви в този смисъл не се съдържат в 
заповедта, а видно от доказателствата по 
административната преписка, на жалбоподателя не е 
предоставена възможност чрез изрично съобщение до него 
да изрази становище по доказателствата, въз основа на 
които е наложена процесната ПАМ. Следователно, чл. 34, 
ал.1-ал.3 АПК е нарушен при издаването на оспорената 
заповед тъй като не са изложени изрични мотиви по ал. 4 от 
същата разпоредба за да се провери налице ли е 

основание за прилагане на изключението от 
спазването на това задължение. 

Незачитането на правото на участие в 
административното производство, изискващо осигуряване 
на възможност на адресата на акта да се запознае с 
доказателствата, да изрази становище по същите и по 
направените искания, както е предвидено по чл. 34,ал. 2 и 
ал. 3 АПК, представлява и незачитане на правото на 
защита на жалбоподателя в хода на административното 
производство като основен принцип по правото на Съюза. 

Съгласно практиката на Съда на ЕС, зачитането на 
правото на защита като общ принцип на правото на Съюза, 
изисква адресатът на неблагоприятен акт да има 
възможност да представи по надлежен начин своето 
становище относно елементите, на които 
административният орган възнамерява да основе своето 
решение – в този смисъл Решение от 18 декември 2008 г. 
по дело Sopropй, C-349/07, Сборник, стр. I-10369, точка 38. 
Това задължение тежи върху административните органи на 
държавите-членки, когато те вземат решения, попадащи в 
приложното поле на правото на Съюза, дори и когато 
приложимото законодателство на Съюза не предвижда 
изрично подобно изискване - точка 39 от цитираното 
решение. Основно значение за правото на защита имат 
изискването за съобщаване на „уличаващите 
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доказателства и правото да бъдат дадени обяснения преди 
приемането на решение за налагане на ограничителни 
мерки, които оказват значимо въздействие върху правата и 
свободите на адресата им” - в този смисъл Решение от 21 
декември 2011 г. по дело C-27/09 P, точка 64). 

Задължението да бъде предоставена възможност 
адресатът да изложи своето становище преди да бъде 
прието решение за ограничителна мярка спрямо него, има 
за цел компетентният орган да бъде в състояние да отчете 
надлежно всички релевантни елементи, но от друга страна 
цели да осигури на адресата ефективна защита - чрез 
възможността да поправи грешка или да изтъкне свързани 
с личното му положение елементи, които могат да насочат 
към това решението да бъде прието, да не бъде прието или 
да има едно или друго съдържание (в този смисъл Решение 
от 21 декември 2011 г. по дело C-27/09 P, точка 65 и 
Решение от 18 декември 2008 г. по дело Sopropй, C-349/07, 
Сборник, стр. I-10369, точка 49). 

Изложеното обуславя извод, че не са спазени 
процесуалните правила по издаването на оспорената 
заповед, нарушено е правото на участие на страната в 
административното производство без да са изложени 
мотиви попадащи в приложното поле на чл.34,ал.4 АПК за 
издаването му в хипотеза на неотложност. С това е 
нарушен и чл. 41 от Хартата за основните права на ЕС - за 
правото на добра администрация, част от което е и 
задължението за изслушване на адресата. Нарушено е и 
правото на защита на адресата на акта, като основен 
принцип по правото на Съюза – чл. 47 от Хартата за 
основните права на ЕС, с оглед на което е налице 
незаконосъобразност по чл.146, т. 3 АПК относно 
изискването за спазване на приложимите процесуални 
правила. 

Макар разпоредбите на Хартата да е придадена 
обвързваща юридическа сила, считано от влизането в сила 
на Договора от Л. – от 01.12. 2009г., то не буди съмнение 
приложението на посочените разпоредби като принципи и 
преди това, тъй като са изведени от практиката на Съда на 
ЕС като принципи на правото на ЕС и поради това са 
задължителни, както следва от Разяснителните бележки 
към Хартата за основните права на Европейския съюз. 
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По спазване на материално-правните изисквания и 
съответствие с целта на закона: 

Съгласно правното основание за налагане на 
процесната ПАМ - чл.76, т.5 от ЗБЛД в действащата му 
редакция, административният орган има право на преценка 
да наложи ПАМ „да не се разреши напускане на страната, 
паспорти и заместващи ги документи да не се издават”. 
Като предпоставка за налагане на мярката е предвидено и 
получаване на официално писмо от орган на 
Министерството на външните работи, че български 
гражданин по време на пребиваването си в друга държава, 
е извършил нарушение на нейното законодателство. 
Срокът за забраната е изрично определен в закона - две 
години от получаване на официалното писмо. 

Видно от доказателствата по делото, визираното в 
чл.76,т.5 ЗБЛД изискване - да е извършено конкретно 
правонарушение от жалбоподателя, е доказано. 
Изискването по ЗБЛД е специално от гледна точка на 
конкретната необходимост за налагане на ограничението, с 
което се постига конкретна цел. Спазването му обаче не е 
достатъчно само по себе си за да обуслови материална 
законосъобразност на оспорената заповед, тъй като 
изискванията за налагане на мярката се съдържат и в други 
разпоредби като общи изисквания за ограничаване на 
свободата на движение на български гражданин въобще, 
които винаги следва да бъдат спазени независимо от 
основанието на конкретното ограничение. 

Не само по правото на Съюза, както е изведено в 
решението по делото Г., но дори и при прилагането само на 
националното право, упражняването на компетентността 
при условията на оперативна самостоятелност не изключва 
прилагането на принципа за съразмерност по чл. 6 АПК при 
налагането на процесната ПАМ. Тъй като този принцип 
определя границите на допустимото поведение на 
администрацията и съответно границите, в които е 
допустимо да се засягат правата на адресатите на акта, то 
по тълкувателен път не може да се изведе изключение, в 
това число и да се изключи контрола за спазването му от 
съда. 

В мотивите на Решение № 2/31.03.2011г., като е 
разгледал съответствието с Конституцията на идентична 
принудителна мярка като процесната, но на друго 
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основание – чл.75,т.5 и т.6 ЗБЛД, налагана при условията 
на обвързана компетентност, е определил обуславящите 
въпроси за наличието на съответствие на мярката с чл.35, 
ал.1, от Конституцията: - дали поначало законодателната 
цел, обусловила приемането на оспорените разпоредби, е 
легитимна от гледната точка на основния закон на 
страната, и втория - дали въведеното ограничение е 
наложително, подходящо и съразмерно правно средство за 
постигане на визирания от Конституцията резултат в 
условията на демократичното общество, което 
балансирано трябва да защитава правата и свободите на 
всички свои членове. От съдържанието на втория 
обуславящ въпрос както и от мотивите на посоченото 
решението в цялост безспорно следва, че при 
ограничаване на правото по чл. 35, ал.1 от Конституцията, 
следва да се спази принципа за съразмерност – относно 
изискванията въвеждането й да е наложително, подходящо 
и съразмерно правно средство. Посочените изисквания са 
част от принципа за съразмерност, конкретно следното: 

- по чл.6, ал.2 и ал.3 АПК – относно изискването за 
засягане на права само в необходимата степен, т.е. да е 
невъзможно по друг начин да се постигне целта на закона, 
което съответства на изискването за наложителност; 

-по чл.6,ал.3 и ал.4 АПК – относно изискването за 
постигане на целта на закона с налагането на мярката, чрез 
налагането на най-благоприятната за адресата, държавата 
и обществото мярка при възможност за избор, което 
съответства на изискването мярката да е подходящо 
правно средство за постигане на преследваната цел 

-по чл.6, ал.5 АПК относно забраната мярката да не е 
несъизмерима с преследваната цел, което съответства на 
изискването за съразмерност на мярката като правно 
средство с преследваната цел. 

Следователно като в рамките на държавите членки 
при прилагането на правото на ЕС, така и извън ЕС, както 
предвижда Българската конституция, ограничение като 
процесното е допустимо да се наложи само при спазване 
на принципа за пропорционалност, съответно 
съразмерност, следва да се разгледа при решаване на 
спора по същество и преценката за законосъобразност на 
оспорения акт по делото. Освен това административният 
орган при издаването на процесната заповед е следвало да 
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се позове на чл.6 АПК и да приложи принципа за 
съразмерност, тъй като прилагането му за всички 
административни производства по АПК следва от уредбата 
му в общата част на кодекса за принципите на 
административното производство. Поради уреждането му 
като общ принцип, то задължението за спазването му 
нормативно не следва да се закрепва изрично и 
последващо със специални изисквания за приложението 
му. В случая не са предвидени конкретни специални 
основания за прилагането на принципа за съразмерност 
при налагането на конкретната ПАМ, следователно, 
приложението следва да се изведе от конкретните факти 
при спазването на общите положения за прилагането му по 
чл.6 АПК. 

Следва да се отбележи също, че текстът на чл.35,ал.1 
от Конституцията съответства по смисъл и съдържание на 
чл.12, §2 и § 3 от Международния пакт за граждански и 
политически права (приет и открит за подписване, 
ратификация и присъединяване с резолюция 2200 А (XXI) 
на Общото събрание на ООН от 16.12.1966 г.,влязъл в сила 
на 23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 1199 от 23.07.1970 
г. Обн. ДВ бр. 43 от 28.05.1976 г. ), различието е само в 
последното основание-«за защита правата и свободите на 
другите», което в Българската конституция е с добавката 
«граждани» : «3. Гореспоменатите права не подлежат на 
никакви ограничения освен ако такива са установени със 
закон за защита на националната сигурност, обществения 
ред, народното здраве и морал или на правата и свободите 
на другите и са съвместими с другите права, признати в 
този пакт.” Принципът за пропорционалност е разгледан в 
Общ коментар № 27 (1999 г.) по тълкуването на чл. 12, ал.3 
от МПГПП, на който се е позовал Европейския съд по 
правата на човека в решението си по делото Р. срещу Б.: 

"Член 12, алинея 3 ясно указва, че не е достатъчно 
ограниченията да служат за 

допустими цели; те трябва също да са необходими за 
тяхната защита. Ограничителните мерки трябва да 
съответстват на принципа за пропорционалност; те трябва 
да са подходящи за постигането на техните защитни 
функции; трябва да са възможно най-необезпокоителния 
механизъм от онези, които могат да постигнат желания 
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резултат и трябва да са пропорционални на интереса, 
който трябва да се защити. 

Принципът за пропорционалност трябва да се спазва, 
не само в правото, което очертава ограниченията, но също 
и от административните и съдебни власти, при прилагането 
на правото. Държавите трябва да гарантират, че 
производствата, свързани с упражняване или ограничения 
на тези права, са експедитивни и че има основания за 
прилагането на тези рестриктивни мерки." 

Именно в съответствие с този коментар и принципа на 
пропорционалност по правото на Съюза са предвидените 
по чл.6, ал.2, ал.3 и ал.5 АПК като част от принципа за 
съразмерност изисквания към административния акт и с 
неговото изпълнение: да не се засягат права повече от 
необходимото за целта, за която актът се издава; за 
прилагането на по-благоприятните мерки, с които също се 
постига целта на закона; да не се издават актове и 
извършват действия, несъизмерими с преследваната цел. 

Така очертаните нормативни изисквания при 
прилагането на принципа за съразмерност по националното 
право съответстват на предвидените условия по чл. 27, § 2 
от Директива 2004/38 и както са разтълкувани от Съда на 
ЕС за налагане на ограничение на правото на свободно 
движение на гражданин на ЕС само при преценка на 
личното поведение на лицето и спазването на принципа за 
пропорционалност. 

Изложеното обосновава извод, че в производството 
по издаване на оспорената заповед е съществувало 
задължение за спазването на принципа на 
пропорционалност или съразмерност по националното 
право като изрично произтичащ от разпоредбите на АПК,, 
Международния пакт за граждански и политически права, 
чийто норми имат предимство пред нормите на 
националното право, които му противоречат – чл.5,ал.4 от 
Конституцията, както и от задължението за служебно 
прилагане на чл.27, параграф 2 от Директива 2004/38. 
Неизлагането на мотиви за личното поведение на 
жалбоподателя води до невъзможност съдът да прецени 
спазването на посочените принципи и постигането на целта 
на закона, до автоматизъм при налагането на процесната 
ПАМ и превръщането й в наказание. 
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Тъй като не са изложени каквито и да са мотиви 
относно личното поведение на жалбоподателя, съдът не 
може да прецени спазването на изискването, че личното му 
поведение представлява истинска, настояща и достатъчно 
сериозна заплаха, която засяга някой от основните 
интереси на обществото. 

В мотивите на заповедта не е посочена конкретно 
преследвана цел, която следва да се постигне с налагането 
на мярката от гледна точка на личното поведение на 
жалбоподателя, с оглед на което следва извод, че се 
налага по мотиви за обща превенция и несвързани с 
личността на жалбоподателя. Неизлагането на мотиви за 
спазването на принципа за пропорционалност и за личното 
поведение на лицето е недопустимо и от гледна точка на 
чл.35,ал.1 от Конституцията, какъвто извод следва от 
мотивите на Решение № 2/2011г. на КС по тълкуването на 
конституционните изисквания за налагането на процесната 
ПАМ, разгледано по-горе. 

Без да са изложени мотиви за личното поведение на 
жалбоподателя и необходимост от постигане на конкретна 
цел с налагането на мярката, следва, че оспорената 
заповед се основава само на съществуващата информация 
за извършено правонарушение от жалбоподателя в трета 
държава, не се цели да се постигне конкретна цел, 
свързана с личността на жалбоподателя,което обуславя 
извод, че мярката следва да се определи като обща 
превенция. 

Липсата на конкретни мотиви за личното поведение 
на жалбоподателя и във връзка с поведението му 
конкретна цел на мярката, води до невъзможност съдът да 
провери спазването на принципа за пропорционалност по 
правото на Съюза, съответно на принципа за съразмерност 
по чл.6 АПК като условие за материална 
законосъобразност на същата. 

Както административният орган, по силата на 
принципа за служебно начало по чл.9, ал.1 и ал.2 АПК, така 
и съдът - по силата на задължението си да извърши 
служебно проверка на всички основания за 
незаконосъобразност на административния акт по чл.168, 
ал.1 АПК, са задължени да служебно да се позовават на 
правото на ЕС. Това задължение е изведено в практиката 
на Съда на ЕС от принципа за ефективността и съобразно 
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това дали „национална процесуална разпоредба прави 
невъзможно или прекомерно трудно упражняването на 
правата, които общностният правен ред предоставя на 
частноправните субекти, като се държи сметка за мястото 
на тази разпоредба в цялото производство, за неговото 
развитие и за неговите особености пред различните 
национални инстанции” , и ако е необходимо „принципите, 
които стоят в основата на националната съдебна система, 
като принципа за гарантиране на правото на защита, 
принципа на правната сигурност и ефективното развитие на 
производството” - Решение от 14 декември 1995 г. по дело 
P., C-312/93, сборник на съдебната практика 1993, стр. I-
4599, точка 14; Решение от 14 декември 1995 г., van S. и 
van V. по съединени дела C-430/93 и C-431/93, сборник на 
съдебната практика 1995 страница I-04705, точка 19 ; 
Решение от 7 юни 2007 г., van der W. и други по съединени 
дела от C-222/05 до C-225/05, сборник на съдебната 
практика 2007 страница I-04233, точка 33. Съдът на ЕС е 
установил правило, че националният съдия е задължен да 
се позовава и прилага правото на ЕС без да е извършено 
позоваване на него от страните, само ако има същото 
задължение по отношение на националното си право – 
служебно да въвежда правни основания съобразно фактите 
по делото. Тъй като такова служебно въвеждане на правни 
основания съобразно фактите съществува и принципно и за 
административните органи – чл. 9, ал.2 и 3 АПК, то 
ответникът при издаването на оспорената заповед е бил 
служебно задължен да приложи изискванията на правото 
на Съюза - чл.21 от ДФЕК и чл.27 от Директива 2004/38, 
относно изискването за спазване на принципа за 
пропорционалност и съобразяване с личното поведение на 
адресата на мярката. 

След като Съдът на ЕС изрично постанови по делото 
Г., че допустимостта на процесната мярка следва да се 
разглежда от гледна точка на чл.27 от Директива 2004/38, 
то в случая изискване за материална законосъобразност е 
същата да не се налага за целите на обща превенция, 
съгласно алинея втора на параграф втори от тази 
разпоредба. 

Целта на всяко наказание за извършено 
престъпление безспорно е обща превенция – да 
въздейства спрямо останалите членове на обществото, 
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както и специална превенция – въздействие спрямо дееца. 
Съгласно чл. 36 от НК като цели на специалната превенция 
при налагане на наказанието са предвидени: деецът да се 
поправи и превъзпита към спазване на добрите нрави, 
предупредително и възпиращо въздействие, както и да се 
отнеме възможността да върши други престъпления. 
Постигането на тези цели следва да се извърши с 
налагането на наказанието за извършеното престъпление. 
Постигането им по националното право не е въздигнато в 
цел на закона чрез издаването на мярка като процесната. В 
случая не съществува административно нарушение, 
извършването на което да се преустанови с налагането на 
процесната ПАМ или да се преодолеят последиците от него 
по смисъла на чл. 22 от Закона за административните 
нарушения и наказания, доколкото става въпрос за 
извършено правонарушение - престъпление по правото на 
друга държава преди издаването й. 

Неспазването на правилото за налагане на мярката 
само за целите на специална превенция, т.е с оглед на 
личността на жалбоподателя, нарушава и установените 
критерии от гледна точка на изискванията по чл.35,ал.1 от 
Конституцията за допустимост да се ограничи свободата на 
движение на българските граждани само по съображенията 
за наложителност и съразмерност на мярката като правно 
средство за постигане на конкретна цел, както следва от 
митивите на Решение ?/31.03.2011г. на Конституционния 
съд за допустимостта на ограничението. 

От изложеното следва, че процесната мярка както по 
правото на Съюза, така и според изискванията на 
националното право следва да постига цели, свързани 
изключително с личността на жалбоподателя като бъде 
наложена само за целите на специална превенция. Това 
обуславя и необходимост от излагане на конкретни мотиви 
за негова личност от гледна точка на целите на 
специалната превенция. Такива мотиви не са изложени в 
заповедта и съдът не може да провери спазването на 
разгледаното изискване за постигане на цели на специална 
превенция с налагането на процесната ПАМ. 

Следва извод, че оспорената заповед не съответства 
на материално-правните изисквания и не постига цели, 
свързани със специална превенция, основани на личността 
на жалбоподателя – на изискванията по чл.35 от 
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Конституцията, чл. 21 от ДФЕС и чл.27 от Директива 
2004/38, с оглед на което е допусната незаконосъобразност 
по чл.146,т. 4 и т. 5 АПК, което представлява основание за 
отмяната й. 

Безспорно с издаването на процесната заповед е 
нарушено основно право на жалбоподателя – правото му 
на свобода на движение, гарантирано по правото на Съюза 
в рамките на Европейския съюз, но и извън него, като 
основно право, гарантирано от чл. 35, ал.1 от 
Конституцията на Р. Б.. С оспорената заповед е наложена 
мярка, която се основава единствено на съображения за 
обща превенция и като автоматична правна последица от 
извършено правонарушение, без да се мотивира, че е 
подходяща да гарантира осъществяването на цел, 
свързана с личността на жалбоподателя и не се надхвърля 
необходимото за постигането й. 

С преценката от съда на всички изисквания за 
законосъобразност на процесната заповед – в това число 
зачитане на правото на участие на жалбоподателя в 
административното производство, на правото му на защита 
и спазването на принципа за пропорционалност, съответно 
съразмерност, възможността жалбоподателят да се 
запознае с мотивите на заповедта и административната 
преписка в хода на съдебното производство, 
предоставената му възможност да прави искания по 
доказателствата пред съда, е изпълнено третото изискване 
по решението на Съда на ЕС по делото Г.. 

Съществуването на заповедта е правно нетърпимо от 
гледна точка на чл. 21 от ДФЕС и 45 от Хартата за 
основните права на Европейския съюз, тъй като 
изпълнението й по време съвпада с влизането в сила на 
Договора от Л. и придадената юридически обвързваща 
сила на разпоредбите на Хартата, съгласно чл. 6, параграф 
1 от Договора за Европейския съюз, в сила от 01.12.2009г., 

В заключение, всичко изложено обосновава извод, че 
процесната заповед е издадена при допуснато нарушение 
на процесуалните правила, на материалноправните 
изисквания за издаването й, несъответства на целта на 
закона - основания за отмяната й по чл.146,т.3,т.4 и т. 5 
АПК, и следва да бъде отменена. 

Водим от изложеното, Административен съд София 
град, Първо отделение, 12 съдебен състав, 
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РЕШИ : 
ОТМЕНЯ Заповед №з-[ЕГН]/13.11.2008г. на 

директора на Главна дирекция „Охранителна полиция” 
към Министерство на вътрешните работи по жалба на 
Х. А. Г., от [населено място]. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна 
жалба или касационен протест пред Върховен 
административен съд в 14-дневен срок от 
съобщаването му, преписи от същото да се изпратят на 
страните. 
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РЕШЕНИЕ ОТ 17.11.2011 Г., АЛАДЖОВ, С-434/10 

РЕШЕНИЕ НА СЪДА (четвърти състав) 
17 ноември 2011 година 
„Свободно движение на гражданин на Съюза — 

Директива 2004/38/ЕО — Забрана за напускане на 
националната територия поради непогасяване на данъчно 
задължение — Мярка, която може да се обоснове със 
съображения, свързани с обществения ред“ 

По дело C-434/10 
с предмет преюдициално запитване, отправено на 

основание член 267 ДФЕС от Административен съд София-
град (България) с акт от 24 август 2010 г., постъпил в Съда 
на 6 септември 2010 г., в рамките на производство по дело 

Петър Аладжов 
срещу 
Заместник-директор на Столична дирекция на 

вътрешните работи към Министерство на вътрешните 
работи, 

СЪДЪТ (четвърти състав), 
състоящ се от: г-н J.-C. Bonichot (докладчик), 

председател на състав, г-жа A. Prechal, г-н K. Schiemann, 
г-жа C. Toader и г-н E. Jarašiūnas, съдии, 

генерален адвокат: г-н P. Mengozzi, 
секретар: г-жа L. Hewlett, главен администратор, 
предвид изложеното в писмената фаза на 

производството, 
като има предвид становищата, представени: 
– за г-н Аладжов, от г-н М. Христов, адвокат, 
– за Европейската комисия, от г-жа D. Maidani и г-н В. 

Савов, в качеството на представители, 
след като изслуша заключението на генералния 

адвокат, представено в съдебното заседание от 6 
септември 2011 г., 

постанови настоящото 
Решение 
1 Преюдициалното запитване се отнася до 

тълкуването на член 27, параграфи 1 и 2 от Директива 
2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 година относно правото на граждани на Съюза 
и на членове на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на държавите членки, 
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за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща 
Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 
73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 
90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, стp. 77; Специално 
издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56). 

2 Запитването е отправено в рамките на спор между 
г-н Аладжов, български гражданин, съуправител на 
дружество „Ю.Б.Н. Карго“, и заместник-директора на 
Столична дирекция на вътрешните работи (наричан по-
нататък „заместник-директорът“), във връзка с решението 
на последния да наложи забрана на г-н Аладжов за 
напускане на националната територия до изплащане на 
данъчното вземане на българската държава към 
дружеството или до внасянето на пълно обезпечение на 
вземането. 

 Правна уредба 
 Право на Съюза 
 Директива 2004/38 
3 Съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2004/38 

тя се прилага за всички граждани на Съюза, които се 
движат или пребивават в държава членка, различна от 
тази, на която са граждани, и за членовете на техните 
семейства. 

4 Член 4, параграф 1 от тази директива предвижда: 
„Без да се засягат разпоредбите относно документите 

за пътуване, приложими при контрола на държавните 
граници, всички граждани на Съюза с валидна карта за 
самоличност или паспорт и членовете на техните 
семейства, които не са граждани на държава членка и които 
притежават валиден паспорт, имат правото да напускат 
територията на държава членка, за да пътуват до друга 
държава членка“. 

5 Член 27, параграфи 1 и 2 от посочената директива 
предвижда: 

„1. При спазване на разпоредбите на настоящата 
глава държавите членки могат да ограничат свободата на 
движение и пребиваване на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства, независимо от 
националността им, от съображения, свързани с 
обществения ред, обществената сигурност или 
общественото здраве. Забранява се позоваването на 
такива съображения за икономически цели. 
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2. Мерките, предприети от съображения, свързани с 
обществения ред или обществената сигурност, трябва да 
са в съответствие с принципа на пропорционалността и да 
се основават изключително на личното поведение на 
въпросното лице. Наличието на предишни наказателни 
присъди не представлява само по себе си основание за 
предприемането на такива мерки. 

Личното поведение на въпросното лице трябва да 
представлява истинска, реална и достатъчно сериозна 
заплаха, която засяга някой от основните интереси на 
обществото. Не се приемат мотиви, които са изолирани от 
конкретния случай и които се опират на съображения за 
обща превенция“. 

 Национално право 
 Конституция на България 
6 Съгласно член 35, алинея 1 от Конституцията на 

България: 
„Всеки има право свободно да избира своето 

местожителство, да се придвижва по територията на 
страната и да напуска нейните предели. Това право може 
да се ограничава само със закон, за защита на 
националната сигурност, народното здраве и правата и 
свободите на други граждани“. 

 Закон за българските лични документи 
7 Член 23, алинеи 2 и 3 от Закона за българските 

лични документи (ДВ бр. 93 от 11 август 1998 г.), изменен 
през 2006 г. (ДВ бр. 105, наричан по-нататък „ЗБЛД“), гласи: 

„2. Всеки български гражданин има право да напуска 
страната и с лична карта и да се завръща с нея през 
вътрешните граници на Република България с държавите 
— членки на Европейския съюз, както и в случаите, 
предвидени в международни договори. 

3. Правото по ал[инея] 2 не подлежи на ограничения, 
освен ако това е предвидено в закон и има за цел защита 
на националната сигурност, обществения ред, здравето на 
гражданите или на правата и свободите на други граждани“. 

8 Член 75 от ЗБЛД предвижда: 
„Не се разрешава напускане на страната на:  
[…] 
5. лицата, за които е поискана забрана по реда на 

член 182, ал[инея] 2, т[очка] 2, буква а) и по член 221, 
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ал[инея] 6, т[очка] 1, букви а) и б) от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс“. 

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 
9 Член 182 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (ДВ бр. 105 от 29 декември 2005 г.), изменен през 
2010 г. (ДВ бр. 15 от 23 февруари 2010 г.), гласи: 

„(1) Ако задължението не бъде изпълнено в 
законоустановения срок, преди да бъдат предприети 
действия за принудителното му събиране, органът, 
установил вземането, изпраща покана до длъжника да 
плати задължението си в 7-дневен срок. За връчването на 
поканата от органа, установил вземането, се прилагат 
съответно разпоредбите на глава шеста. За вземанията, 
установявани от Националната агенция за приходите, 
поканата се изпраща от публичния изпълнител. 

(2) Едновременно със или след поканата по ал[инея] 
1, органът по ал[инея] 1 може: 

[…] 
2. ако задължението е по-голямо от 5000 лв. и не е 

представено обезпечение в размер на главницата и 
лихвите, да поиска от Министерството на вътрешните 
работи:  

а) да не се разрешава на длъжника или на членовете 
на контролните и управителните му органи напускане на 
страната, както и да не се издават или да се отнемат 
издадените паспорти и заместващите ги документи за 
преминаване на държавната граница“.  

[…] 
(4) По преценка на съответния орган действията по 

ал[инея] 2 могат да се предприемат едновременно или 
поотделно с оглед размера на задължението или 
поведението на длъжника до окончателното му 
погасяване“. 

10 Член 221, алинея 6 от същия кодекс предвижда: 
„В случаите, когато мерките по член 182, ал[инея] 2, 

т[очка] 2 и ал[инея] 4 не са предприети от съответния орган, 
публичният изпълнител може, ако задължението е по-
голямо от 5000 лв. и не е представено обезпечение в 
размера на главницата и лихвите: 

1. да поиска органите на Министерството на 
вътрешните работи: 
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а) да забранят на длъжника или на членовете на 
контролните или управителните му органи да напускат 
страната; 

б) да не издават или да отнемат издадените паспорти 
и заместващите ги документи за преминаване на 
държавната граница; 

[…]“. 
 Спорът в главното производство и 

преюдициалните въпроси 
11 Българският гражданин г-н Аладжов е един от 

тримата управители на дружеството „Ю.Б.Н. Карго“. 
12 С данъчно облагателен акт от 10 октомври 1995 г., 

с постановление за принудително събиране на митни 
сборове от 20 август 1999 г., с покана от 10 април 2000 г. и 
със съобщение от 26 септември 2001 г. българската 
държава се опитва напразно да събере от дружеството 
дължимото от него данъчно вземане в размер общо на 44 
449 лв. (около 22 000 EUR), представляващо ДДС, митни 
сборове и лихви върху тях.  

13 Запитващата юрисдикция уточнява, че това 
вземане не е погасено по давност, както и че наложените 
на 19 юни 2009 г. запори върху банкови сметки и моторни 
превозни средства на дружеството не са довели до 
погасяване на претендираната сума, тъй като по сметките 
са липсвали авоари, а превозните средства са били с 
неизвестно местонахождение. 

14 Поради това съгласно член 221, алинея 6, точка 1, 
букви a) и б) от Данъчно-осигурителния кодекс, въз основа 
на писмо от 30 юли 2009 г. на Националната агенция за 
приходите, заместник-директорът на Столична дирекция на 
вътрешните работи издава по отношение на г-н Аладжов, 
на основание член 75, точка 5 от ЗБЛД, заповед от 25 
ноември 2009 г. за забрана на напускането на страната до 
погасяването или пълното обезпечаване на вземането на 
държавата. Запитващата юрисдикция уточнява, че 
заместник-директорът е приел тази мярка при условията на 
обвързана компетентност. 

15 Г-н Аладжов отправя искане до запитващата 
юрисдикция за отмяна на това решение, като посочва, че е 
също така мениджър по продажбите на друго дружество — 
„Бултрако“ АД, официален вносител на марката „Хонда“ за 
България — и забраната за напускане на страната 
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сериозно затруднявала изпълнението на служебните му 
задължения, които са свързани с множество пътувания в 
чужбина. 

16 Запитващата юрисдикция посочва, че като 
гражданин на Съюза г-н Аладжов може да се позове, 
включително пред органите на своята държава, на 
свързаните с този статут права, и по-специално на правото 
на свободно движение съгласно членове 20 ДФЕС и 21 
ДФЕС и член 45, параграф 1 от Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Тя отбелязва обаче, че това право не 
е безусловно, а може да бъде придружено от ограничения 
или условия, предвидени в ДФЕС или в мерките, приети за 
неговото осъществяване. 

17 Запитващата юрисдикция посочва също така, че 
макар член 27, параграф 1 от Директива 2004/38 да 
предвижда възможността ограничения на свободата на 
движение на гражданите на Съюза да се приемат по 
съображения, свързани с обществения ред, българската 
конституция не предвижда подобно съображение за 
ограничаване на свободата на движението на българските 
граждани. От друга страна, Конституцията предвижда друго 
основание, което е свързано със защитата на правата и 
свободите на други граждани, но което не се съдържа в 
Директива 2004/38. 

18 Освен това запитващата юрисдикция посочва, че 
оспорваното решение не е прието въз основа на закона, 
транспониращ Директива 2004/38 в българското право, а 
въз основа на друг законодателен акт. 

19 Също така запитващата юрисдикция посочва 
съдебната практика на Съда, съгласно която мерките, 
ограничаващи свободата на движение на гражданите на 
Съюза, трябва да са обосновани от истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха, засягаща някой от основните 
интереси на обществото, и трябва да са необходими и 
пропорционални. В това отношение тя посочва също, че 
Европейският съд по правата на човека приема 
ефективното cъбиране на данъчните вземания като цел, 
която може да обоснове ограничаване на свободата на 
движение, гарантирана от член 2 от Протокол № 4 към 
подписаната в Рим на 4 ноември 1950 г. Конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи (вж. 
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ЕСПЧ, Решение по дело Ринер с/у България от 23 май 2006 
г.). 

20 Запитващата юрисдикция приема още, че макар 
Директива 2008/55/ЕО на Съвета от 26 май 2008 година 
относно взаимопомощта при събиране на вземания, 
свързани с някои видове налози, мита, данъци и други 
мерки (ОВ L 150, стр. 28), и Регламент (ЕО) № 1179/2008 на 
Комисията от 28 ноември 2008 година за установяване на 
подробни правила за прилагане на някои разпоредби на 
Директива 2008/55 (ОВ L 319, стр. 21) да предвиждат 
механизъм за взаимопомощ между държавите членки при 
събирането на вземания, от материалите по делото не 
можело да се приеме, че са били предприети мерки въз 
основа на този механизъм с оглед на събирането на 
разглежданото вземане. 

21 Накрая тя посочва, че националните разпоредби 
относно приемането на подобна забрана за напускане на 
територията на страната не задължават административния 
орган да преценява въздействието на мярката върху 
професионалното положение на засегнатото лице или 
търговската дейност на дружеството длъжник, а 
следователно и върху неговата способност да погаси 
задължението. 

22 При тези обстоятелства Административен съд 
София-град решава да спре производството и да постави 
на Съда следните преюдициални въпроси: 

„1) Следва ли забрана за напускане на територията на 
държава — членка на Европейския съюз, наложена на 
гражданин на същата, в качеството му на управител на 
търговско дружество, регистрирано по правото ѝ, за 
непогасени публични задължения на това дружество, да 
съответства на предвиденото съображение за защита на 
„обществения ред“ по член 27, параграф 1 от Директива 
2004/38 […] при условията на главното производство и 
когато едновременно са налице следните условия: 

– в конституцията на тази държава членка не е 
предвидено ограничаване на свободата на движение на 
физическите лица с цел защита на „обществения ред“, 

– съображението „обществен ред“ като основание за 
налагане на посочената забрана се съдържа в национален 
закон, приет при транспониране на друг акт на правото на 
Европейския съюз, 
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– предвиденото съображение „обществен ред“ по 
смисъла на посочената норма на Директивата съдържа и 
съображението „за защита на правата на други граждани“, 
когато се предприема мярка за осигуряване на постъпления 
в бюджета на държавата членка чрез погасяването на 
публични задължения? 

2) Следва ли от предвидените ограничения и условия 
за упражняване на свободата на движение на граждани на 
Европейския съюз и от мерките, приети за тяхното 
осъществяване по правото на Европейския съюз, при 
условията на главното производство, че допускат 
национална правна уредба, която предвижда налагането на 
административна мярка „забрана за напускане на страната“ 
от държава членка на гражданин на същата държава, в 
качеството му на управител на търговско дружество, 
регистрирано по правото на същата държава членка, 
квалифицирани по правото ѝ като задължения в „големи 
размери“, когато за това задължение е допустимо 
прилагането на процедурата за сътрудничество между 
държавите членки, предвидена по Директива 2008/55 […], 
както и по Регламент […] № 1179/2008 […]? 

3) Следва ли от принципа за пропорционалност и 
предвидените ограничения и условия за упражняване на 
свободата на движение на граждани на Съюза и от 
мерките, приети за тяхното осъществяване по правото на 
Европейския съюз, респективно на критериите по член 27, 
параграфи 1 и 2 от Директива 2004/38 […], при условията 
на главното производство, да се тълкуват в смисъл, че 
допускат при наличието на публично задължение на 
търговско дружество, регистрирано по правото на 
държавата членка, квалифицирано като „задължение в 
големи размери“ по правото на същата държава, да се 
въведе забрана за напускане на тази държава членка на 
физическо лице, управител на това дружество, при 
едновременно наличие на следните условия: 

– наличието на публично задължение в „големи 
размери“ се счита за истинска, реална и достатъчно 
сериозна заплаха, която засяга основен интерес на 
обществото, преценката за което е извършена от 
законодателя чрез въвеждането на конкретната 
административна мярка „забрана за напускане на 
страната“, 
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– не се предвижда преценка на обстоятелствата, 
свързани с личното поведение на управителя и засягане на 
основни негови права, като правото му да упражнява 
трудова заетост по друго правоотношение, свързана с 
пътуване в чужбина, 

– не се преценяват последиците за търговската 
дейност на дружеството длъжник и възможностите за 
плащане на публичното задължение след налагането на 
забраната, 

– забраната се налага по искане, което има 
обвързващ характер, в случай че с него се удостоверява 
съществуването на публично задължение на конкретно 
търговско дружество в „големи размери“, необезпечаването 
му до размера на главницата и лихвите, както и качеството 
на орган на управление на същото търговско дружество на 
лицето, спрямо което се иска налагане на забраната, 

– забраната се налага за срок до пълното погасяване 
или обезпечаване на публичното задължение, без да се 
предвижда преразглеждането на забраната по искане на 
адресата до органа, който е наложил забраната и 
съобразяване с давностните срокове за погасяване на 
задължението?“. 

 По преюдициалните въпроси 
 По първия въпрос 
23 С първия си въпрос запитващата юрисдикция иска 

по същество да се установи дали правото на Съюза 
допуска национална разпоредба на държава членка, която 
позволява административен орган да наложи на гражданин 
на тази държава забрана за напускане на държавата 
поради непогасяване на публично вземане от страна на 
дружеството, на което той е един от управителите. 

24 За да се даде полезен отговор на този въпрос, 
следва да се посочи, че като български гражданин г-н 
Аладжов се ползва по силата на член 20 ДФЕС от статута 
на гражданин на Съюза и следователно може да се 
позовава, включително по отношение на своята държава 
членка на произход, на произтичащите от този статут 
права, и по-конкретно на правото на свободно движение и 
пребиваване на територията на държавите членки, 
предоставено от член 21 ДФЕС (вж. по-специално Решение 
от 10 юли 2008 г. по дело Jipa, C-33/07, Сборник, стр. 
I-5157, точка 17 и Решение от 5 май 2011 г. по дело 
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McCarthy, C-434/09, все още непубликувано в Сборника, 
точка 48).  

25 Правото на свободно движение обхваща както 
правото на гражданите на Европейския съюз да влизат в 
държава членка, различна от тяхната държава членка по 
произход, така и съответното право да я напускат. 
Всъщност, както Съдът вече е подчертавал, основните 
свободи, гарантирани от Договора, биха останали без 
съдържание, ако държавата членка по произход може без 
действително основание да забрани на собствените си 
граждани да напускат нейната територия, за да влязат на 
територията на друга държава членка (вж. Решение по 
дело Jipa, посочено по-горе, точка 18). 

26 Впрочем член 4, параграф 1 от Директива 2004/38 
предвижда изрично, че всички граждани на Съюза с 
валидна карта за самоличност или паспорт имат право да 
напускат територията на държава членка, за да пътуват до 
друга държава членка. 

27 Следователно правото на свободно движение и 
престой на гражданите на Съюза в държавите членки е 
приложимо в случай като този на г-н Аладжов, който иска 
да пътува от територията на държавата, на която е 
гражданин, до територията на друга държава членка. 

28 При все това правото на свободно движение на 
гражданите на Съюза не е безусловно, а може да се 
придружава от ограниченията и условията, предвидени в 
Договора и в приетите във връзка с неговото прилагане 
разпоредби (вж. по-специално Решение по дело Jipa, 
посочено по-горе, точка 21 и цитираната съдебна практика). 

29 Тези ограничения и условия произтичат в частност 
от член 27, параграф 1 от Директива 2004/38, която допуска 
държавите членки да ограничават свободата на движение 
на гражданите на Съюза или на членовете на техните 
семейства от съображения, свързани с обществения ред, 
обществената сигурност или общественото здраве. 
Съгласно текста на същия член обаче не може да се прави 
позоваване на тези съображения „за икономически цели“. 

30 Поради това, за да бъде допустима по правото на 
Съюза национална забрана като възпрепятствалата г-н 
Аладжов да напусне националната територия, за която е 
безспорно, че не е наложена от съображения, свързани с 
обществената сигурност или общественото здраве, 
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необходимо е да се установи, че тя е наложена от 
съображения, свързани с обществения ред, и освен това 
при условие че тези съображения не са обосновани от 
икономически цели.  

31 Във връзка с това запитващата юрисдикция 
посочва, че националният закон за транспониране на 
Директива 2004/38 не е приложим спрямо граждани на 
Република България. 

32 Това обстоятелство обаче при всички случаи не 
може да има за последица препятстването на 
осигуряването от националния съд на пълното действие на 
разпоредбите от правото на Съюза, които са приложими 
към главното производство, както това бе посочено в точка 
27 от настоящото решение, и по-специално на действието 
на член 27 от Директива 2004/38. Поради това при 
необходимост сезираният национален съд следва да не 
приложи разпоредба от националното право, която 
противоречи на правото на Съюза, по-конкретно 
посредством отмяната на прието въз основа на такава 
разпоредба индивидуално административно решение (в 
този смисъл вж. по-специално Решение от 5 октомври 2010 
г. по дело Елчинов, C-173/09, все още непубликувано в 
Сборника, точка 31 и цитираната съдебна практика). Освен 
това на разпоредбите от посочения член, които са 
безусловни и достатъчно точни, може да се позовава 
физическо лице спрямо държавата членка, на която той е 
гражданин (вж. по аналогия Решение от 4 декември 1974 г. 
по дело Van Duyn, 41/74, Recueil, стр. 1337, точки 9—15). 

33 Също така без значение е обстоятелството, че 
както това се подчертава от запитващата юрисдикция, 
българската конституция, за да обоснове ограничаването 
на свободата на движение на българските граждани, не се 
основава на съображения, свързани с обществения ред, 
обществената сигурност или общественото здраве, а по-
специално използва съображение, изведено от защитата на 
правата и свободите на други граждани, на което се 
основава и приетият ЗБЛД. Всъщност достатъчно е да се 
установи дали ограничаването на свободата на движение 
на гражданин на държава членка, което е наложено с оглед 
на погасяването на данъчно задължение, какъвто е случаят 
в главното производство, и е оправдано съгласно 
националното право предвид грижата да се защитят 
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правата на другите граждани, се основава на съображение, 
което може да се приеме като отнасящо се до обществения 
ред по смисъла на правото на Съюза. 

34 Съдът винаги е подчертавал, че макар държавите 
членки да имат като цяло свобода да ги определят 
съгласно своите национални нужди, които е възможно да се 
различават в отделните държави членки и през различните 
периоди от време, то все пак съображенията за обществен 
ред и обществена сигурност в рамките на Съюза, и по-
точно тяхното качество на довод за дерогирането на 
основния принцип на свободно движение на хора, следва 
да се разбират стеснително, така че обхватът им да не 
бъде определян едностранно от всяка държава членка, без 
да се осъществява контрол от институциите на Съюза (вж. 
по-специално Решение по дело Jipa, посочено по-горе, 
точка 23).  

35 Поради това Съдът уточнява, че във всеки случай, 
извън смущението на обществения ред, каквото е всяко 
нарушение на закона, понятието за обществен ред 
предполага съществуването и на истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен 
интерес на обществото (вж. по-специално Решение по дело 
Jipa, посочено по-горе, точка 23 и цитираната съдебна 
практика). 

36 В това отношение запитващата юрисдикция се 
позовава на общия интерес като характеристика, присъща 
на задължението на публичната администрация да 
осигурява бюджетните постъпления, както и на целта, която 
преследва събирането на публичните вземания, да се 
защитят правата на други граждани. Също така 
запитващата юрисдикция посочва като заплаха за основния 
интерес на обществото и непогасяването на данъчното 
задължение от дружеството длъжник в главното 
производство. 

37 Действително, поначало не би могло да се 
изключи, както впрочем посочва Европейския съд по 
правата на човека (вж. Решение по дело Riener с/у 
България, посочено по-горе, § 114—117), несъбирането на 
данъчни вземания да се разглежда като съображение, 
свързано с обществения ред. При все това, с оглед на 
нормите на правото на Съюза, които се отнасят до 
свободното движение на гражданите на Съюза, това би 
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могло да се приеме само в случай на истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха, засягаща основен интерес 
на обществото, която е свързана например със 
значимостта на съответните суми или с необходимостта от 
борба срещу данъчните измами.  

38 Освен това, тъй като събирането на публичните 
вземания, и в частност на данъците, цели да осигури 
финансирането на осъществяваната от държавата членка 
намеса в зависимост от избора, който по-специално е израз 
на нейната обща политика в икономическата и социалната 
сфера (вж. в този смисъл Решение от 6 септември 2011 г. 
по дело Lady & Kid и др., C-398/09, все още непубликувано 
в Сборника, точка 24), то поради това поначало не може да 
се счита, че мерките за осигуряване на това събиране са 
приети от публичните органи изключително с икономически 
цели по смисъла на разпоредбите на член 27, параграф 1 
от Директива 2004/38.  

39 Въпреки това само посочените в акта за 
преюдициално запитване обстоятелства, като 
припомнените в точка 36 от настоящото решение, не 
позволяват да се установи дали принудителните мерки, 
каквито са разглежданите в главното производство, са били 
приети въз основа на подобни съображения, и в частност 
не позволяват да се направи извод, че са били приети само 
с икономически цели. В това отношение необходимата 
преценка следва да се осъществи от запитващата 
юрисдикция.  

40 Предвид предходните съображения на първия 
въпрос следва да се отговори, че правото на Съюза 
допуска законова разпоредба на държава членка, която 
позволява на административен орган да наложи забрана на 
гражданин на тази държава да я напуска, с довода че не е 
погасено данъчно задължение на дружеството, на което той 
е един от управителите, при спазването все пак на 
двойното условие по своя предмет разглежданата мярка да 
представлява отговор — при някои изключителни 
обстоятелства, които могат да са следствие по-конкретно 
от естеството или от значимостта на това задължение — на 
дадена истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, 
която засяга основен интерес на обществото, и 
преследваната по този начин цел да не е свързана само с 
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икономически цели. Националният съд следва да провери 
дали това двойно условие е изпълнено. 

 По втория и третия въпрос 
41 С втория и третия си въпрос, които следва да се 

разгледат заедно, запитващата юрисдикция иска да 
установи при какви условия законодателство като това в 
главното производство може да се счита за 
пропорционално и зачитащо правилото, съгласно което 
ограниченията на свободата на движение трябва да бъдат 
основани на личното поведение на заинтересованото лице, 
след като, от една страна, съществуват общностни способи 
за съдействие в данъчната област, и от друга страна, 
разглежданото законодателство се характеризира със 
строгост и автоматизъм.  

42 В това отношение следва да се припомни, че 
съгласно член 27, параграф 2 от Директива 2004/38 
мерките, предприети от съображения, свързани с 
обществения ред или обществената сигурност, трябва да 
са в съответствие с принципа на пропорционалността и да 
се основават изключително на личното поведение на 
съответното лице. Освен това, видно от цитираната в точка 
35 от настоящото решение съдебна практика, поведението 
на това лице трябва да представлява истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха за основен интерес на 
обществото. Не се приемат мотиви, които са изолирани от 
конкретния случай и се опират на съображения за обща 
превенция. 

43 При тези условия национална законова или 
подзаконова разпоредба, която придава автоматичен 
характер на дадено решение за забрана за напускането на 
територията на страната само поради факта на 
съществуване на данъчно задължение, без да се вземе 
предвид личното поведение на съответното лице, не би 
съответствало на изискванията на правото на Съюза (вж. в 
този смисъл Решение от 19 януари 1999 г. по дело Calfa, 
C-348/96, Recueil, стр. I-11, точки 27 и 28). 

44 В главното производство, както изглежда от акта за 
преюдициално запитване, нито разпоредбите на Данъчно-
осигурителния кодекс, нито тези на ЗБЛД, на които се 
основава приетото административно решение да се 
забрани на г-н Аладжов да напуска българската територия, 
не се позовават на възложено на компетентните 
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административни органи задължение да вземат предвид 
личното поведение на заинтересованото лице. 
Разпоредбите на Данъчно-осигурителния кодекс наистина 
не изглежда да изключват подобен подход, тъй като 
оставят на съответните органи възможност за преценка, 
посочвайки, че те „могат“ да поискат налагането на подобна 
забрана в изпълнение на ЗБЛД. В този контекст, макар 
посочените органи да не са лишени от възможността да 
вземат предвид споменатото поведение, то все пак следва 
да се приеме, че законодателни разпоредби като 
разглежданите в главното производство не изглежда да 
съдържат никакво задължение като горепосоченото, което 
единствено съответства на изискванията на правото на 
Съюза. 

45 Освен това от материалите по делото, 
предоставени на Съда от запитващата юрисдикция, 
изглежда, че предприетата спрямо жалбоподателя мярка 
се основава единствено на съществуването на данъчното 
задължение на дружеството, на което той е един от 
съуправителите — само поради това му качество, без 
каквато и да било конкретна преценка на личното 
поведение на заинтересованото лице и без позоваване на 
каквато и да било заплаха, каквато то би представлявало 
за обществения ред.  

46 При все това Съдът не следва да се произнася по 
съвместимостта на националните забрани с правото на 
Съюза, като запитващата юрисдикция трябва да направи 
необходимите констатации с оглед на преценката на тази 
съвместимост (Решение по дело Jipa, посочено по-горе, 
точка 28). 

47 Също така тя е тази, която следва да определи, в 
рамките на контрола за спазване на принципа на 
пропорционалност, дали забраната за напускане на 
територията на страната може да осигури осъществяването 
на преследваната от тази забрана цел, без да надхвърля 
необходимото за нейното постигане (вж. в този смисъл 
Решение по дело Jipa, посочено по-горе, точка 29). В това 
отношение, дори да се предположи, че невъзможността да 
се събере разглежданото задължение представлява 
истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, която 
засяга основен интерес на обществото, запитващата 
юрисдикция следва да провери конкретно дали, от една 
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страна, чрез лишаването на г-н Аладжов от възможността 
да упражнява част от своята професионална дейност в 
чужбина и чрез лишаването му по този начин от част от 
неговите доходи разглежданата забрана е подходяща, и от 
друга страна, дали тя е необходима за гарантирането на 
преследваното от нея събиране на данъка. Запитващата 
юрисдикция следва и да провери дали не съществуват 
други мерки, алтернативни на тази забрана за напускане на 
територията на страната, които биха били също толкова 
ефикасни с оглед на събирането на вземането, без да 
засягат свободата на движение. 

48 Сред тези алтернативни мерки евентуално биха 
могли да бъдат мерките, които националните власти могат 
да приемат в изпълнение по-конкретно на Директива 
2008/55, както това е посочено от запитващата юрисдикция. 
Въпреки това при всички случаи тя следва да провери дали 
съответното вземане на държавата членка попада в 
приложното поле на тази директива.  

49 Предвид предходните съображения на втория и 
третия въпрос следва да се отговори, че дори да се 
предположи, че забраната за напускане на територията на 
страната, каквато е наложената на г-н Аладжов в главното 
производство, е приета в съответствие с условията по член 
27, параграф 1 от Директива 2004/38, то посочените в 
параграф 2 от същия член условия не допускат подобна 
мярка, 

– ако тя се основава единствено на съществуването 
на данъчното задължение на дружеството, на което 
жалбоподателят е един от съуправителите, и само поради 
това му качество, като се изключва всякаква конкретна 
преценка на личното поведение на заинтересованото лице 
и без позоваване на каквато и да било заплаха, каквато то 
би представлявало за обществения ред, и 

– ако забраната за напускане на територията на 
страната не е подходяща да гарантира осъществяването на 
преследваната с нея цел и надхвърля необходимото за 
нейното постигане. 

Запитващата юрисдикция следва да провери дали е 
такъв случаят по делото, с което е сезирана. 

 По съдебните разноски 
50 С оглед на обстоятелството, че за страните в 

главното производство настоящото дело представлява 
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отклонение от обичайния ход на производството пред 
запитващата юрисдикция, последната следва да се 
произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за 
представяне на становища пред Съда, различни от тези на 
посочените страни, не подлежат на възстановяване. 

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) 
реши: 

1) Правото на Съюза допуска законова разпоредба 
на държава членка, която позволява на 
административен орган да наложи забрана на 
гражданин на тази държава да я напуска, с довода че не 
е погасено данъчно задължение на дружеството, на 
което той е един от управителите, при спазването все 
пак на двойното условие по своя предмет 
разглежданата мярка да представлява отговор — при 
някои изключителни обстоятелства, които могат да са 
следствие по-конкретно от естеството или от 
значимостта на това задължение — на дадена истинска, 
реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга 
основен интерес на обществото, и преследваната по 
този начин цел да не е свързана само с икономически 
цели. Националният съд следва да провери дали това 
двойно условие е изпълнено. 

2) Дори да се предположи, че забраната за 
напускане на територията на страната, каквато е 
наложената на г-н Аладжов в главното производство, е 
приета в съответствие с условията по член 27, 
параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки, за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 
64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 
75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО, то посочените в параграф 2 от същия член 
условия не допускат подобна мярка, 

– ако тя се основава единствено на 
съществуването на данъчното задължение на 
дружеството, на което жалбоподателят е един от 
съуправителите, и само поради това му качество, като 
се изключва всякаква конкретна преценка на личното 
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поведение на заинтересованото лице и без позоваване 
на каквато и да било заплаха, каквато то би 
представлявало за обществения ред, и  

– ако забраната за напускане на територията на 
страната не е подходяща да гарантира 
осъществяването на преследваната с нея цел и 
надхвърля необходимото за нейното постигане. 

Запитващата юрисдикция следва да провери дали 
е такъв случаят по делото, с което е сезирана. 
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РЕШЕНИЕ № 1267/09.03.2012 Г. НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, ПЪРВО 
ОТДЕЛЕНИЕ, 12 СЪСТАВ7 

в публично заседание на 19.12.2011 г. в следния 
състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Наталия Ангелова 

при участието на секретаря Цонка Вретенарова, като 
разгледа дело номер 9103 по описа за 2009 година 
докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид 
следното: 

Съдебното производство е по реда на чл. 145 и 
следващите от Административнопроцесуалния кодекс, във 
връзка с чл. 79,ал.1 от Закона за българските лични 
документи (ЗБЛД). 

Делото е образувано по жалба на П. В. А. с ЕГН [ЕГН], 
от [населено място], [улица], ет.2, срещу Заповед №з-
20057/25.11.2009г. на заместник директор на Столична 
дирекция на вътрешните работи (СДВР) към Министерство 
на вътрешните работи, с която на жалбоподателя в 
качеството му на управител на [фирма] е наложена 
принудителна административна мярка /ПАМ/ „забрана за 
напускане на страната”, с правно основание чл. 75, т. 5 
(отм.) ЗБЛД, със срок до погасяване или пълно 
обезпечаване на вземането на държавата по изпълнително 
дело 1730 / 2002 г. на Териториална дирекция С.–град към 
Национална агенция за приходите, за задължения на 
посоченото дружество над 5 000 лв. 

С жалбата се иска отмяна на заповедта. 
Жалбоподателят освен управител на дружеството–длъжник 
заемал и длъжност мениджър-продажби в [фирма] – 
официален вносител на „Х.” за Б., служебните му 
задължения налагали множество пътувания в чужбина по 
сключване на търговски сделки и представителство. С 
налагане на забраната сериозно се затруднявало 
изпълнението им, а същевременно и събирането на 
вземането. 

Жалбата се поддържа и в последното съдебно 
заседание, претендира се наличието на правен интерес от 

                                                

7 Необжалвано, влязло в сила. 
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оспорването и след установената противоконституционност 
на 

чл.75,т.5 (отм.) ЗБЛД,съдът следвало да разгледа 
жалбата по същество. 

Ответникът - заместник директор на СДВР е оспорил 
жалбата чрез процесуален представител. Отделно от това 
претендира липса на правен интерес от оспорването и 
недопустимост на жалбата, тъй като е отразено по 
програмен начин прекратяването на действието на 
оспорената заповед във връзка с Решение № 
2/31.03.2011г.на Конституционния съд (КС). 

По делото са приети доказателствата по 
административната преписка. 

С определение № 2782/23.08.2010г. е отправено 
преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз 
(СЕС), по което е образувано дело С-434/10 и е 
постановено Решение от 17 ноември 2011г. , приложено по 
делото, както и проведената кореспонденция по повод 
запитването, в това число и заключение от 06 септември 
2011г. на генерален адвокат. 

В последното съдебно заседание по делото от 
ответника е представена служебна бележка от зам. 
Директор на Сектор „Български документи за самоличност” 
при СДВР, в уверение на това, че във връзка с Решение 
№2 /11г. на КС е прекратено действието на оспорената 
заповед по „програмен начин чрез отразяване в 
автоматизираната информационна система „Наложени 
мерки за административна принуда” и не е издадена 
заповед на хартиен носител”. 

Съдът като взе предвид събраните по делото 
доказателства, и след цялостна служебна проверка на 
оспорения акт по реда на чл. 168,ал.1 АПК, и като изпълни 
задължението си за служебно позоваване на актове по 
правото на ЕС, намира за установено от правна и 
фактическа страна следното: 

По фактите: 
Обжалваната заповед № з- 20057/25.11.2009г. е 

издадена въз основа на искане на публичен изпълнител 
при ТД на НАП – С., обективирано с писмо № 1730/ 
2002/182786/30.07.2009 г. на основание правомощията на 
този орган по чл. 221, ал. 6, т.1,б. „а” и „б” от Данъчно-
осигурителен и процесуален кодекс (ДОПК), да бъде 
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наложена ПАМ по чл.75,т.5 (отм.) от ЗБЛД на 
жалбоподателя П. В. А., в качеството му на управител и 
представляващ [фирма], вписано по фирмено дело № 
21149 / 1992 г. при Софийски градски съд. От приложеното 
удостоверение от съда по регистрацията се установява, че 
дружеството се управлява и представлява от трима 
управители заедно и по отделно, единият от които е 
жалбоподателят. 

Съгласно мотивите на искането, дружеството е 
длъжник по изпълнително дело № 1730/2002г. за публични 
вземания над 5 000 лв., уведомено е за задълженията с 
покана от 10.04.2000г. и съобщение от 26.09.2001г., не е 
представено обезпечение в размер на главницата и 
лихвите. Изпълнителното дело е образувано за събиране 
на вземания на държавата за данък върху добавената 
стойност (ДДС) по Данъчен облагателен акт № 712 / 10. 10. 
1995г. – главница 7095 лв. и по Постановление за 
принудително събиране на митни сборове (ППСМС) № 62 / 
20.08.1999г. – главници за ДДС и мито общо 626 лв., както и 
лихви върху същите. По изпълнителното дело нямало 
информация за обжалване на актовете, от които 
произтичат вземанията - изпълнителните основания, но 
същите подлежали на предварително изпълнение, на 
основание чл. 209,ал.2 ДОПК. Пред съда с писмо от 
17.06.2010г. на публичния изпълнител е потвърдено 
съществуването на задължението по изпълнителното 

дело - общо в размер на 44 449 лв., в това число 
главници 7 721 лв. и лихви 38 728 лв., вземането не било 
погасено по давност поради непредприемане на действия 
по събирането му. Наложените с Постановление от 
19.06.2009г. запори по банковите сметки на дружеството в 
30 банкови клонове и на моторни превозни средства, не 
обезпечавали задължението, тъй като липсвали авоари по 
сметките а превозните средства били с неизвестно 
местонахождение. 

Административният орган въз основа на искането и 
твърденията в него, е приел за установени посочените в 
същото обстоятелства, от което и наличие на основание по 
чл. 75,т.5 ЗБЛД за налагане на процесната ПАМ на 
жалбоподателя. 

Искането на публичния изпълнител представлява 
официален документ по смисъла на чл. 179 от Гражданския 
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процесуален кодекс (ГПК), като издаден от длъжностно 
лице, в кръга на службата му, по установените форма и 
ред, съставлява доказателство за извършените от 
публичния изпълнител действия. Поради това искането на 
публичния изпълнител има обвързваща формална 
доказателствена сила за посочените в него факти и 
обстоятелства, в случай, че не се докаже обратното. 
Тежестта за доказване на обратното е на жалбоподателя, 
за което не са наведени твърдения и сбирани 
доказателства. С оглед на това съдът намира за доказани 
изложените в искането факти. 

Административният орган изрично се е позовавал в 
мотивите на заповедта на чл. 79,ал. 2 от ЗБЛД, според 
който не се прилагат разпоредбите на чл. 26 и чл. 35 от 
АПК в производството по издаването й - не се спазват 
задълженията на административния орган да уведоми 
адресата за започване на производството, да изясни 
фактите и обстоятелствата, от значение за случая и да 
обсъди обясненията на заинтересованите лица, ако такива 
са направени. Съдържа указание по чл. 79,ал. 4 от ЗБЛД - 
жалбата не спира изпълнението на наложената ПАМ. 

Съгласно правното основание за издаване на 
обжалваната заповед - чл. 75, т. 5 (отм.) от ЗБЛД, не се 
разрешава напускане на страната на лицата, за които е 
поискана забрана по реда на чл. 221, ал. 6, т. 1, букви "а" и 
"б" от ДОПК. Съгласно тази разпоредба на ДОПК, ако по 
изпълнителното дело с длъжник търговско дружество, 
размерът на публичното задължение е над 5000 лв. и не е 
представено обезпечение в размера на главницата и 
лихвите, е предвидена правната възможност публичният 
изпълнител да поиска от органите на МВР да забранят на 
членовете на управителните органи на това дружество да 
напускат страната, както и да не се издават или да се 
отнемат издадените паспорти и заместващите ги документи 
за преминаване на държавната граница. 

По делото не се установява и не се твърди в искането 
на публичния изпълнител да са извършени действия за 
събиране на процесното задължение по процедурата за 
взаимна помощ между държавите-членки, уредена в чл. 
269а -269п от ДОПК, във връзка с Директива 2008/55/ЕО на 
Съвета от 26 май 2008 година относно взаимопомощта при 
събиране на вземания, свързани с някои видове налози, 
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мита, данъци и други мерки, както и с Регламент (ЕО) № 
1179/2008 на Комисията от 28 ноември 2008 година за 
установяване на подробни правила за прилагане на някои 
разпоредби на същата Директива 2008/55/ЕО. 

Размерът на публичното задължение на дружеството 
по изпълнителното дело е над 1500 евро. Следователно, 
съгласно чл. 269б, ал. 3 и 4 от ДОПК, принципно е 
допустимо използването на посочената процедура за 
взаимопомощ при събиране вземането на държавата. 
Съгласно чл. 12, параграф 2 от посочения Регламент (ЕО) 
№ 1179/2008 на Комисията, публичното вземане на 
държавата по изпълнителното дело се счита за едно 
изпълнително основание. 

По делото служебно е отправено преюдициално 
запитване с Определение на съда №2782/23.08.2010г., по 
което Съдът на ЕС се е произнесъл с Решение от 17 
ноември 2011г. по делото А., С-434/10. С решението в 
обобщение е постановено следното: 

1.Прието е приложимост на правото на ЕС към 
правното положение на жалбоподателя А. - на правото на 
свободно движение и престой на гражданите на Съюза в 
държавите-членки по отношение на г-н А. в казуса по 
главното дело (точка 27 от решението). Тъй като по силата 
на член 20 ДФЕС може да се ползва от статута си на 
гражданин на Съюза и следователно може да се позовава, 
включително по отношение на своята държава членка на 
произход, на произтичащите от този статут права, и по-
конкретно на правото на свободно движение и пребиваване 
на територията на държавите членки, предоставено от член 
21 ДФЕС (точка 24 от решението). Основните свободи, 
гарантирани от Договора, биха останали без съдържание, 
ако държавата членка по произход може без действително 
основание да забрани на собствените си граждани да 
напускат нейната територия, за да влязат на територията 
на друга държава членка (точка 25 от решението). За да 
бъде упражнено правото да напуснат да напуснат 
територията на държава членка, за да пътуват до друга 
държава членка, съгласно чл. 4, параграф 1 от Директива 
2004/38, се изисква гражданите на държава членка да 
притежават валиден документ за самоличност -лична карта 
или паспорт (точка 26 от решението). 
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2. По т. 1 от диспозитива на решението СЕС е 
постановил, че правото на съюза принципно допуска 
национална правна уредба като тази по чл. 75,т.5 (отм.) 
ЗБЛД– налагане на забрана на гражданин на държава-
членка с довода, че не е погасено данъчно задължение на 
дружество, чийто управител е лицето, при спазване на 
двойно условие: 

-по своя предмет разглежданата мярка да 
представлява отговор на дадена истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен 
интерес на обществото, но само „при някои изключителни 
обстоятелства, които могат да са следствие по-конкретно 
от естеството или от значимостта на това задължение”. 

-преследваната по този начин цел да не е свързана с 
икономически цели. 

При спазване на задължителните указания, 
произтичащи от отговора на първия въпрос, националният 
съд ще установи дали национална мярка е допустима по 
правото на Съюза т.е. съответства на условията по чл.27, 
параграф 1 от Директивата. 

3. По точка 30 от решението съдът определя, че за да 
бъде допустима по правото на съюза наложената забрана 
на г-н А., е необходимо да се установи, че е наложена по 
съображения, свързани с обществен ред, и тези 
съображения да не са обосновани от икономически цел. 
Изрично се изключва относимостта на забраната към 
съображение за обществена сигурност или обществено 
здраве. Без значение е обстоятелството, че основанието 
„обществен ред” не е включено в норма на Конституцията, 
а е използвано съображение „за защита на правата и 
свободите на други граждани”. В този случай „достатъчно е 
да се установи дали ограничаването на свободата на 
движение на гражданин на държава членка, което е 
наложено с оглед на погасяването на данъчно 
задължение,(…) и е оправдано съгласно националното 
право предвид грижата да се защитят правата на другите 
граждани, се основава на съображение, което може да се 
приеме като отнасящо се до обществения ред по смисъла 
на правото на Съюза.” 

4.Също без значение е нетранспонирането на 
нормите на Директива 2004/38 за българските граждани, 
тъй като това не може да има за последица да препятства 
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действието на нормите по правото на ЕС, а при 
необходимост националният съд не следва да приложи 
разпоредба на националното право, която противоречи на 
правото на Съюза, „по-конкретно посредством отмяната на 
приетото въз основа на такава разпоредба индивидуално 
административно решение“. Освен това на текстовете на 
член 27 от Директива 2004/38, „които са безусловни и 
достатъчно точни, може да се позовава физическо лице 
спрямо държавата членка, на която той е гражданин” 
(точка32 от решението). 

5.При постановяване на решението по делото по 
главното производство, на първо място съдът следва да 
извърши преценка дали съображението съгласно 
националното право – да се защитят правата и свободите 
на други граждани, се отнася до съображението 
„обществен ред” по смисъла на директивата и дали не 
преследва икономическа цел. За тази преценка в 
решението са дадени следните критерии: 

-следва да се разбира стеснително съображението за 
обществен ред като довод за дерогирането на основния 
принцип на свободно движение, така че обхватът на това 
съображение да не е може да бъде едностранно определян 
от всяка държава-членка, без да се осъществява контрол 
от институциите на Съюза. 

-понятието обществен ред във всеки случай 
„предполага съществуването и на истинска, реална и 
достатъчно сериозна заплаха, която засяга основен 
интерес на обществото”; като „смущение на обществения 
ред” определя всяко нарушение на закона. 

-както по делото Р. срещу Б. на Европейския съд по 
правата на човека, несъбирането на публични задължения 
не може да се изключи като съображение, свързано с 
обществения ред, но това би могло да се приеме само в 
случай на истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, 
засягаща основен интерес на обществото, която е свързана 
с две предпоставки: значимостта на съответните суми или 
необходимостта от борба с данъчните измами - (точка 38 от 
решението). 

- По начало не може да се счита, че мерките за 
осигуряване събирането на публичните вземания са приети 
от публичните органи изключително с икономически цели 
по смисъла на чл. 27, параграф 1 от Директивата. 
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Преценката дали тези действия са приети въз основа на 
такива цели следва да се извърши от националния съд, тъй 
като представените факти не давали достатъчно основание 
да се приеме, че това е така – точка 37 от решението. 

6. По т.2 от диспозитива на решението СЕС е 
постановил, че дори и да се приеме, че забраната е приета 
в съответствие с чл. 27, параграф 1 от Директивата, то 
посочените условия в параграф 2 на същата разпоредба, 
не допускат подобна мярка, ако тя се основава единствено 
на съществуването на данъчното задължение на 
дружеството, и само поради качеството на лицето на 
управител на това дружество се изключва всякаква 
конкретна преценка на личното поведение на лицето, в 
това число и без позоваването на заплахата, която това 
лице би представлявало за обществения ред, и на второ 
място, ако забраната за напускане на страната не е 
подходяща да гарантира осъществяването на 
преследваната с нея цел и надхвърля необходимото за 
нейното постигане. 

7.От принципните положения по чл. 27, §2 е изведено 
правилото, че национална разпоредба, „която придава 
автоматичен характер на дадено решение за забрана за 
напускането на територията на страната само поради 
факта на съществуване на данъчно задължение, без да се 
вземе предвид личното поведение на съответното лице, не 
би съответствало на изискванията на правото на Съюза”. 
(точка 43 от решението). 

8.От една страна конкретните разпоредби по ЗБЛД и 
ДОПК , представляващи основание за налагане на 
забраната на А., не предвиждат възложено на 
компетентните административни органи задължение да 
вземат предвид личното поведение на заинтересованото 
лице, въпреки това разпоредбата на ДОПК не изключва 
такъв подход, тъй като съответните органи „могат” да 
поискат налагането на подобна забрана. Макар и тези 
органи да могат да вземат предвид личното поведение на 
лицето, в заключение следва да се приеме, че тези 
разпоредби не съдържат никакво задължение за това, 
което единствено съответства на правото на Съюза (точка 
44 от решението). Настоящият съд при отправяне на 
преюдициалното запитване не е посочил национални 
правни разпоредби като чл.6 АПК – за принципа за 
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съразмерност , чл. 5 ДОПК за служебното начало и чл.6 
ДОПК за добросъвестност и право на защита, приложими 
във всички производства по ДОПК, в това число и в 
изпълнителното производство, в рамките на което е 
отправено искането. 

9.Също така като условие за спазване на принципа за 
пропорционалност е въведено и изискването, да се 
провери дали не съществуват други алтернативи на 
забраната за напускане на страната на управителя на 
дружеството, които биха могли да се определят също като 
толкова ефикасни с оглед събиране на вземането без да 
засягат свободата на движение, т.е. мерките по Директива 
2008/55, в случай, че вземането попада в приложното поле 
на същата. (точки 47 и 48 от решението). В определението 
за преюдициалното запитване този въпрос е изяснен – 
действително вземането попада в приложното поле на 
директивата, но както основателно обръща внимание 
Комисията в становището си, следва да бъде проверено 
дали дружеството разполага с имущество в друга държава-
членка. В тази логика, извод , че не съществува такова 
имущество, е условие за изключване на всяка друга 
възможност за събиране на вземането без да се посяга на 
свободата на движение на управителя на дружеството. 
Следователно, на първо място да се изключи 
възможността за събиране на вземането по реда на 
Директива 2008/55. 

Както отбелязва по т. 43 от заключението си 
генералният адвокат, тази процедура гарантира на 
българската държава, че дори г-н А. да се установи на 
територията на друга държава членка, няма да се отклони 
от данъчното си задължение, в случай обаче че 
дружеството разполага с имущество, с което да бъде 
погасено. 

ПРАВНИ ИЗВОДИ НА СЪДА: 
По допустимостта на жалбата: 
С Решение № 2/31.03.2011г. КС установи 

противоконституционност на чл.75, т.5 ЗБЛД в редакцията 
след ДВ бр.105/2005 г., в сила от 01.01.2006 г. Съгласно чл. 
151, ал.2 от Конституцията, решението на КС влиза в сила 
3 дни след обнародването му, а обявените за 
противоконституционни текстове, не се прилагат от деня на 
влизането на решението в сила. 
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Предписаните нормативно последици от решение на 
КС са уредени в чл.151,ал.2 от Конституцията и чл.22 от 
Закона за Конституционния съд. Решенията на 
Конституционния съд се обнародват в "Държавен вестник" 
и влизат в сила три дни след обнародването, а актът, 
обявен за противоконституционен, не се прилага от деня на 
влизането на решението в сила. Решението е обнародвано 
в ДВ бр.32 /19.04.2011г. и е в сила от 23.04.2011г. 

Обявената противоконституционност на чл. 75,т.5 
(отм.) ЗБЛД с решението на Конституционния съд няма 
обратно действие. Съгласно чл.22, ал.4 от Закона за КС, 
възникналите правни последици от решението за 
обявяване неконституционността на акта по ал. 2 от 
същата, се уреждат от органа, който го е постановил. 

След решението на КС не е обнародван акт на 
Народното събрание за преустановяване правното 
действие на издадените при действие на 
неконституционната разпоредба актове и за служебната им 
отмяна. Например с § 5 към Закона за изменение и 
допълнение на ЗБЛД, обнародван в ДВ, бр. 26 / 2010 г., от 
влизането в сила на този закон се прекратява действието 
на принудителните административни мерки, приложени със 
заповеди на основание на отменени текстове по чл. 76 
ЗБЛД, но само по изрично посочените в същата разпоредба 
хипотези, 

Следователно, преустановяването на правното 
действие на конкретна заповед за налагането на 
принудителна мярка „забрана за напускане на страната” по 
чл. 75,т. 5 ЗБЛД, не настъпва като автоматична правна 
последица от обявяването на противоконституционността 
на тези разпоредби. 

Във връзка от съдебната практика на Върховен 
административен съд - Определение № 6045 / 12.05.2009г. 
по адм.д. 3449/2009г. следва, че дори и правното действие 
да бъде прекратено занапред на оспорен нормативен 
административен акт, е налице правен интерес от 
оспорването и в този случай, тъй като отмяната на 
разпоредбата, „действайки само занапред не засяга 
съществуването на правата и задълженията, произтичащи 
от нея към момента на подаването на жалбата, които 
именно са предмет на съдебен контрол”. В логиката на тази 
съдебна практика, неприлагане на правното основание на 
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акта поради обявяването му за противоконституционно 
занапред, не е основание да се приеме, че липсва правен 
интерес от оспорването като основание за допустимост на 
съдебното производство. 

Основание за правен интерес от оспорването е 
липсата на изрично волеизявление за прекратяване на 
правното действие на оспорената заповед от компетентния 
орган. Преустановяването на действието на мярката на 
жалбоподателя в информационната система, както се 
удостоверява в служебната бележка по делото на л.142 от 
делото, не дава никаква правна сигурност на 
жалбоподателя, че правното действие на заповедта няма 
да бъде възобновено, а както се изложи от решението на 
КС нормативно не следва такава правна последица. 
Следователно, е налице правна несигурност за 
прекратяване действието на мярката по оспорената 
заповед, тъй като твърдението за прекратяването й не се 
основава на изрично и мотивирано от правна и фактическа 
страна волеизявление за това на административния орган. 

По тези съображения е налице правен интерес от 
оспорването и липса на основание за прекратяване на 
съдебното производство по делото. 

Оспорената заповед е връчена на 08.12.2009г., 
жалбата с дата 21.12.2009г., с оглед на което е подадена в 
срока за оспорване по чл.149, ал.1 АПК. Жалбата е 
процесуално допустима като подадена в срока оспорване, 
от лице, адресат на оспорения акт и с правен интерес от 
оспорването, както и срещу акт, който подлежи на съдебен 
контрол, съгласно чл.79, ал.3 ЗБЛД, с оглед на което 
следва да бъде разгледана по същество. 

По издаването на оспорения акт от компетентен орган 
и в предвидената форма: 

Обжалваната заповед, представляваща 
индивидуален административен акт по чл. 21, ал. , от АПК е 
издадена от компетентен орган, тъй като е издадена от 
лице, заемащо длъжност, изрично посочено в заповедта за 
упълномощаване на министъра на вътрешните работи – 
Заповед № Із-1903/21.10.2009г. Упълномощаването е 
надлежно, съгласно изрично предвидената правна 
възможност за това по чл. 78, ал. 1 от ЗБДЛ. Поради това 
издателят на заповедта е компетентен по силата на 
служебното си положение да наложи ПАМ по чл. 75, т. 5 
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(отм.) от същия закон. Тъй като правното действие на 
заповедта за упълномощаването на ответника не е 
прекратено към датата на издаване на обжалваната 
заповед, то следва компетентност и по време на органа да 
издаде заповедта. 

По въпроса за наличие на материална компетентност 
да бъде издадена оспорената заповед, съдът намира 
следното: 

С Решение №2/ 11 г., КС прие принципна допустимост 
от гледна точка на изискванията на чл.35, ал.1 от 
Конституцията да бъде налагана мярката по чл. 75, т. 5 
ЗБЛД - от гледна точка на предназначението й „да 
защитава правата и свободите на други граждани”, 
допустимостта на забраната е обоснована и с подкопаване 
на икономическите основи на социалната държава, със 
създаването на риск за своевременното предоставяне на 
плащанията и услугите за общественото и здравното 
осигуряване, социалното подпомагане, образованието, 
безопасна и здравословна среда и др., също 
конституционно установени права, ако се избягва 
плащането на публично задължение. Това становище на 
КС определя и материалната компетентност на органа да 
наложи процесната ПАМ от гледна точка на изискването за 
съответствие на Конституцията и прякото действие на 
нормите й – чл.5, ал.2 от същата. 

Съобразно дадените критерии в Решението по делото 
А. от Съда на ЕС, преценката дали съображението 
съгласно националното право „да се защитят правата и 
свободите на други граждани, се отнася до съображението 
„обществен ред” по смисъла на Директива 2004/38 и дали 
не преследва икономическа цел, следва да се разгледа 
единствено в контекста на значението, което има 
несъбирането на публичното вземане за подкопаване за 
„икономическите основи на социалната държава и 
създаването на риск от своевременно предоставяне на 
плащанията и услугите” в тази сфера, според даденото 
тълкуване от КС в разгледаното решение. 

Следва да се извърши преценка включва ли се в 
понятието „обществен ред” по правото на Съюза 
неплащането на публично задължение над 5000 лв., от 
гледна точка на това, че като подкопава икономическите 
основи на социалната държава и дали представлява 
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истинска, реална и достатъчно сериозна заплаха, засягаща 
основен интерес на обществото. 

Съгласно чл.2 ал.2 и чл. 6 от Закона за устройството 
на държавния бюджет, приходите са данъчни и неданъчни, 
а в разходната му част се включват разходи за издръжка на 
държавната администрация, отбраната и сигурността, 
съдебната власт, образованието, здравеопазването, 
културата, науката, социалните грижи и други разходи, 
включително за стопанската сфера, както и за изплащането 
на вътрешния и външния дълг на страната и на вноската на 
Р. Б. в общия бюджет на Европейския съюз. Следователно, 
не може да се проведе разграничение за финансирането на 
точно кои разходи се използват данъчните приходи, тъй 
като те са част от общите приходи по държавния бюджет. 
Предвид структурата на разходите по държавния бюджет 
съгласно цитирания закон, то са предвидени и такива, 
които имат за цел да защитят права като разглежданите, 
присъщи на социалната функция на държавата, не са 
свързани с печалба от икономическа дейност, доколкото 
става въпрос за предоставяне на суми на определена 
категория лица за социално подпомагане, на социални, 
учебни или лечебни заведения, т.е. става въпрос за 
субсидиране на дейности от бюджета с цел защита на 
конституционно установени права.Тъй като тази държавна 
функция има изключително социален и поради това 
обществено значим характер, като държавна отговорност 
преимуществено се осъществява чрез предоставяне на 
средства от държавния бюджет, част от които са данъчните 
приходи. 

Следователно, естеството на задължението за 
плащане на данъци е от такъв характер, че регулярното му 
неизпълнение от гражданите и съответните търговски 
дружества би подкопало приходите на държавния бюджет 
като цяло, а оттук и основната функция на държавата да 
защитава конституционно установените права на своите 
граждани и на лицата под нейна юрисдикция. 

Конкретен размер на неизпълненото задължение дори 
и да не може да се определи като „сериозен” (по решението 
на КС) или „значителен” (по решението по делото А.), от 
значение би било и обстоятелството, дали това 
задължение не се изпълнява от множество длъжници, 
чийто задължения общо имат такъв размер,т.е каква е 
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общата задлъжнялост на търговските дружества и 
физическите лица към бюджета, или иначе казано какъв е 
процента на несъбраните вземания в бюджета, съпоставен 
с необходимите разходи към точно определен момент. 

Освен това за да се прецени едно задължение като 
„значително” (по решението по делото А.) или „сериозно” 
(по решението на КС), следва да се вземе предвид каква 
част от общата сума на държавния бюджет представлява и 
в този смисъл тези понятия биха имали различно значение 
спрямо една и съща стойност. Например, сумата от 10 
милиона единици от валутата на съответния държавен 
бюджет би била значителна, ако съставлява 10 % от 
приходите в този бюджет, и незначителна, ако съставлява 
по-малко от 0,5% от тези приходи, независимо че се касае а 
една и съща по размер сума. Следователно, 
„значителността” или „сериозността” на едно 

данъчно задължение следва да се съизмери с оглед 
на общата сума от приходите по държавния бюджет, в това 
число към размера на планираните постъпления по 
бюджета към определен момент. Извършването на такава 
преценка при налагането на всяко ограничение е 
практически трудно. Установеният праг от 5 000 лв. на 
задължение в големи размери от законодателя следва да 
се свързва с възможността публичният изпълнител да 
упражни предоставеното му правомощие да отправи искане 
за налагането на мярката. Поради това установяването на 
такъв размер на задължението има оперативен характер – 
той е индиция за възможна преценка за действие, без да 
определя естеството на задължението от гледна точка на 
същността му - да способства за осъществяване на 
социалната функция на държавата. 

Освен това сумата от 5 х.лв., респективно конкретното 
задължение на дружеството над 46 х.лв. може да се измери 
и от гледна точка на социалните потребности, които могат 
да бъдат задоволени, предвид нормативно установения 
доход върху който се определят социалните плащания. 
Така с Постановление на Министерския съвет № 265 от 31 
октомври 2008 г. за определяне размера на линията на 
бедност за страната за 2009 г., е определен размер от 194 
лв. Понятието „линията на бедност” е монетарен показател 
за идентифициране на бедните в обществото и служи за 
статистически цели. Размерът на линията на бедност 
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трябва да гарантира и да бъде достатъчен за 
удовлетворяване на т.нар. „минимални жизнени 
потребности“. Монетарен измерител на тези потребности 
също е месечният „гарантиран минимален доход”, 
определян от правителството и представляващ 
„нормативно определен размер средства, който се 
използват като база за определяне на месечната социална 
помощ с цел осигуряване на минимален доход за 
задоволяване на основни жизнени потребности на лицата 
съобразно тяхната възраст, семейно положение, 
здравословно и имуществено състояние“. Считано от 1 
януари 2009 г., месечният гарантиран минимален доход е в 
размер на 65 лв. 

В хода на световна икономическа криза е твърде 
вероятно лица от рисковите групи в социален аспект - 
възрастните хора, хората с увреждания, както и самотните 
родители, които отглеждат сами своите деца, да бъдат 
силно изложени на риск от бедност, което от своя страна 
задължава държавата да поеме отговорността за 
осигуряване на възможност за удовлетворяване на 
минималните им жизнени потребности. Така социалните 
помощи по националното право например могат да бъдат и 
в размер от 165% от гарантирания минимален доход, или 
107 лв. 

При съпоставянето на нормативно установения 
размер на задължението в големи размери (5 х.в.), 
респективно на конкретното задължение на дружеството 
(над 46 х.лв.), с „линията на бедността” и „гарантирания 
минимален доход” за 2009г., съотношението е значително - 
съответно 25,77 и 231 пъти повече при сравнение с 
„линията на бедността” и почти 77 и 430 пъти в сравнение с 
втория доход. Това от своя страна е индикатор, че сумата 
от 5000 лв. би била достатъчна държавата да изпълни 
социалната си функция към около 50 лица при размер на 
социалните помощи от около 165% от гарантирания 
минимален доход, съответно към 430 лица, което е 
съществен обществен резултат и води до извод за 
значимост и на двете разгледани суми. 

Според критериите по делото А., мярка като 
процесната не може да има за цел борба с данъчните 
измами като съображение за обществен ред по правото на 
Съюза. По националното право за неплащане на данъчно 
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задължение не е предвиден състав на административно 
нарушение. Поради това мярка като процесната не може да 
се разглежда като такава по смисъла на чл.22 от Закона за 
административните нарушения и наказания, тъй като няма 
за цел да предотврати, преустанови или отстрани вредните 
последици от административни нарушения, свързани с 
неплащане на данъчни задължения. От друга страна за 
избягване плащането на данъчни задължения в големи 
размери – над 3000 лв. и в особено големи размери -над 12 
000 лв., според определението по чл. 93,т. 14 от 
Наказателния кодекс, са предвидени състави на 
престъпления - чл.255, чл.255а и други от същия кодекс. 

Предвид изложеното, следва да се отдаде 
преимущество на първия алтернативен критерии – 
естеството на данъчното задължение като съображение за 
обществен ред по правото на Съюза, тъй като 
своевременното му плащане способства за осъществяване 
на социалната функция на държавата в защита на 
конституционно установени ценности и ценности на ЕС и не 
поставя в риск осъществяването на тези функции на 
държавата. Също по аргумент от противното на изложените 
съображения за осъществяване чрез регулярните 
постъпления в бюджета на социалната функция на 
държавата за защита на конституционно установени права, 
то мярка като процесната не преследва пряко икономически 
цели. 

Следва, че процесната ПАМ, имаща за цел 
събирането на данъчно задължение, поради естеството на 
това задължение, представлява отговор на истинска, 
реална и достатъчно сериозна заплаха, която засяга 
основен интерес на обществото и следва да се приеме за 
допустима по правото на ЕС, съобразно дадените критерии 
за преценка от Съда на ЕС с решението по 
преюдициалното запитване, и съобразно даденото 
тълкуване на чл.35,ал.1 от Конституцията с решението на 
КС. 

По тези съображения налагането на мярката е 
допустимо от гледна точка на Конституцията и правото на 
ЕС, а оспорената заповед е издадена от материално 
компетентен орган и не е налице основание за 
незаконосъобразността й по чл.146,т.1 АПК. 
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Обжалваната заповед е издадена в писмена форма и 
формално съдържа фактически и правни основания за 
издаването й, както и другите изискващи се реквизити за 
формата по чл. 59,ал.2 АПК. Формално заповедта има 
предвиденото по закон съдържание, с оглед на което не е 
допуснато нарушение на формата и не е налице основание 
за незаконосъобразност по чл.146,т.2 АПК. 

Процесуалните изисквания, изведени от правното 
основание за издаването на заповедта, се свеждат до 
наличието на искане от компетентен орган, в случая 
публичен изпълнител, което е изпълнено. Изключено е 
приложението на чл.26 АПК – за задължението за 
уведомяване на адресата за започване на 
административното производство, и чл.35 АПК – за 
изясняване на фактите и обстоятелствата от значение за 
случая и се обсъдят обясненията и 

възраженията на заинтересованите граждани и 
организации, както следва от чл.79,ал.2 ЗБЛД. С 
последната разпоредба не е изключено изрично 
прилагането на чл. 34 от АПК, предвиждащ правото на 
участие на страните в административното производство в 
това число чрез осигуряване на възможност за запознаване 
с документите по административната преписка и 
възможност да се изрази становище по събраните 
доказателства и по предявените искания. 

Оспорената заповед е основана на искането на 
публичния изпълнител но жалбоподателят в качеството му 
на управител, не е уведомен от този орган, че спрямо него 
ще бъде поискано налагането на процесната ПАМ поради 
неплатено задължение на дружеството. 

Незачитането на правото на участие в 
административното производство се допуска само при 
издаването на акта в случай на неотложност - в изрично 
предвидените хипотези по чл.34, ал.4 АПК, а именно: за да 
се осигури животът или здравето на гражданите или да се 
защитят важни държавни и обществени интереси. С 
изречение второ на същата алинея е въведено и 
задължение за мотивиране на акта при прилагане на 
изключението. Мотиви в този смисъл не се съдържат в 
заповедта, а видно от доказателствата по 
административната преписка, на жалбоподателя не е 
предоставена възможност чрез изрично съобщение до него 
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да изрази становище по доказателствата, въз основа на 
които е отправено искането за налагане на процесната 
ПАМ. Следователно, чл. 34, ал.1-ал.3 АПК е нарушен при 
издаването на оспорената заповед тъй като не са изложени 
изрични мотиви по ал. 4 от същата разпоредба за да се 
провери налице ли е основание за прилагане на 
изключението от спазването на това задължение. 

Незачитането на правото на участие в 
административното производство, изискващо осигуряване 
на възможност на адресата на акта да се запознае със 
доказателствата, да изрази становище по същите и по 
направените искания, както е предвидено по чл. 34,ал. 2 и 
ал. 3 АПК, представлява и незачитане на правото на 
защита на жалбоподателя в хода на административното 
производство като основен принцип по правото на Съюза. 

Съгласно практиката на Съда на ЕС,зачитането на 
правото на защита като общ принцип на правото на Съюза, 
изисква адресатът на неблагоприятен акт да има 
възможност да представи по надлежен начин своето 
становище относно елементите, на които 
административният орган възнамерява да основе своето 
решение – в този смисъл Решение от 18 декември 2008 г. 
по дело Sopropй, C-349/07, Сборник, стр. I-10369, точка 38. 
Това задължение тежи върху административните органи на 
държавите-членки, когато те вземат решения, попадащи в 
приложното поле на правото на Съюза, дори и когато 
приложимото законодателство на Съюза не предвижда 
изрично подобно изискване - точка 39 от цитираното 
решение. Основно значение за правото на защита имат 
изискването за съобщаване на „уличаващите 
доказателства и правото да бъдат дадени обяснения преди 
приемането на решение за налагане на ограничителни 
мерки, които оказват значимо въздействие върху правата и 
свободите на адресата им - в този смисъл Решение от 21 
декември 2011 г. по дело C-27/09 P, точка 64). 

Задължението да бъде предоставена възможност 
адресатът да изложи своето становище преди да бъде 
прието решение за ограничителна мярка спрямо него, има 
за цел компетентният орган да бъде в състояние да отчете 
надлежно всички релевантни елементи, но от друга страна 
цели да осигури на адресата ефективна защита - чрез 
възможността да поправи грешка или да изтъкне свързани 
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с личното му положение елементи, които могат да насочат 
към това решението да бъде прието, да не бъде прието или 
да има едно или друго съдържание (в този смисъл Решение 
от 21 декември 2011 г. по дело C-27/09 P, точка 65 и 
Решение от 18 декември 2008 г. по дело Sopropй, C-349/07, 
Сборник, стр. I-10369, точка 49). 

Изложеното обуславя извод, че не са спазени 
процесуалните правила по издаването на оспорената 
заповед, нарушено е правото на участие на страната в 
административното производство без да са изложени 
мотиви попадащи в приложното поле на чл.34,ал.4 АПК за 
издаването му в хипотеза на неотложност. С това е 
нарушен и чл. 41 от Х. за основните права на ЕС - за 
правото на добра администрация, част от което е и 
задължението за изслушване на адресата. Нарушено е и 
правото на защита на адресата на акта, като основен 
принцип по правото на Съюза – чл. 47 от Х. за основните 
права на ЕС, с оглед на което е налице 
незаконосъобразност по чл.146, т. 3 АПК относно 
изискването за спазване на приложимите процесуални 
правила. 

По съответствие на заповедта с материалния закон и 
с целта на закона: 

Както се посочи в мотивите на съда по фактите, по 
делото се установява изпълнение на материално-правните 
изисквания, предвидени по чл.75,т.5 ЗБЛД, което 
задължава административният орган при наличие на 
посочените в нормата предпоставки, да наложи 
предвидената в същата разпоредба ПАМ, съществуването 
на които се установява по делото: 

-искане от оправомощен от закона орган, какъвто е 
публичният изпълнител, в което да са удостоверени 
обстоятелствата по чл. 221,ал. 6,б. „а” и „б” ДОПК - 
съществуване на вземане в размер над 5 000 лв. по 
изпълнително дело; 

-търговското дружество [фирма], има качеството на 
задължено лице за публични вземания; 

-адресатът на мярката – жалбоподателят, има 
качеството на управител на това дружество. 

Съдът следва да преценява само изложените в 
мотивите на заповедта факти, в това число и искането, на 
което се извършва позоваване, съгласно чл.170,ал.1 АПК. 
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Мотиви, свързани с личното поведение на жалбоподателя 
или с постигането на преследваната цел – плащане на 
данъчното задължение, не са изложени в заповедта и в 
искането на публичния изпълнител, на което е извършено 
позоваване. 

Неизлагането на мотиви в заповедта, основани на 
личното поведение на жалбоподателя и относими към 
спазването на принципа за пропорционалност по правото 
на Съюза и приложен от КС като относим при налагането 
на разглежданата мярка в Решение № 2 от 31.03.2011г., 
респективно за спазването на принципа за съразмерност по 
чл. 6 АПК, обуславя незаконосъобразност на заповедта 
поради недоказаност, че това поведение е съобразено - 
материално правно изискване по чл.27, § 2 от Директива 
2004/38, поради недоказано спазване на принципа за 
съразмерност и съответствието й с преследваната цел за 
спазването на които условия като част от принципите за 
пропорционалност, както е разтълкуван от Съда на ЕС и на 
принципа за съразмерност по чл.6, ал. 2 и ал.5 АПК. 

С чл.79,ал.2 ЗБЛД или друга норма, не е изключено 
изрично прилагането на чл.6 АПК – принципа за 
съразмерност при налагането на ПАМ като процесната. 
Този принцип е приложим за всички производства по 
кодекса, тъй като се намира в общата част на АПК – 
„Основни принципи” и определя границите, в рамките на 
които може да действа административният орган, без да се 
свързва с начина, по който упражнява компетентността – 
обвързана компетентност или оперативна 
самостоятелност. Също така прилагането на общите 
принципи на административното производство не е 
изключени и при издаването на акта при условията на 
неотложност по чл.34,ал.4 АПК. 

Искането на публичния изпълнител представлява 
официален документ по смисъла на чл.179,ал.1 ГПК и 
поради това има обвързваща доказателствена сила за 
изложените в същото факти, установени от този орган, с 
които издателят на акта следва да се съобрази. Тази 
обвързваща доказателствена сила обаче не означава, че 
при непълнота на искането или необосноваността му от 
гледна точка на постигането на целта на мярката, 
съразмерността й, преценката на личното поведение и 
правомощията на жалбоподателя като управител относно 
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разпореждане с имущество на дружеството, което би могло 
да погаси задължението, ответният административен орган 
е бил задължен автоматично да действа като издаде 
оспорения акт. 

След като ответникът няма право да събира 
допълнителни доказателства, а искането и приложените 
към него доказателства не му позволяват да прецени 
спазването на принципите на административния процес и 
постигането на преследваната цел, задължението да се 
прецени личното поведение на лицето и съразмерността на 
мярката, то е бил длъжен да отхвърли искането като 
необосновано. 

Именно отговорност на ответника при издаването на 
процесната заповед - тъй като тя подлежи на съдебен 
контрол, е да гарантира спазването на принципите на 
административния процес, каквито са за съразмерност, 
истинност, служебно начало, самостоятелност и 
безпристрастност съответно по чл.6, чл.7, 9 и чл.10 АПК. 

Следва да се подчертае и обстоятелството, че на 
основание чл.5 и чл.6, ал. 3 от ДОПК, в изпълнителното 
производство, в рамките на което е отправено искането за 
налагането на процесната ПАМ, публичният изпълнител е 
бил длъжен по силата на служебното начало да събере 
всички относими доказателства и да осигури правото на 
защита на участниците в производството, какъвто е 
жалбоподателя. Също така поради приложимостта на 
нормите на АПК в административните производства пред 
всички органи на страната, и поради липсата на специално 
правило, при отправянето на искането за налагане на 
процесната ПАМ публичният изпълнител е следвало да 
спази и принципа за съразмерност по чл.6 АПК като 
мотивира искането си и относно изискванията за 
прилагането му. Това не е извършено с отправеното 
искане, същото е мотивирано единствено със 
съществуване на данъчното задължение над 5 000 лв. на 
дружеството, чийто управител ежалбоподателя. 

Към искането на публичния изпълнител не са 
представени доказателства и не са изложени твърдения за 
извършени процесуални действия от публичния изпълнител 
за установяване на имущество на [фирма] в друга държава 
членка, с оглед изключване на приложимостта на 
процедурата по регламента по реда на чл. 269а -269п от 



425 

ДОПК, която както се посочи при установяването на 
фактите, е приложима принципно. Неустановяването на 
имущество на дружеството в чужбина не изключва като 
алтернативна възможност прилагането на други ефективни 
мерки по Директива 2008/55 и като предпоставка за 
налагане на процесната ПАМ, което не е установено от 
публичния изпълнител. Твърдението, че дружеството 
разполага само с две моторни превозни средства с 
неизвестно местонахождение, не може да бъде възприето 
като цялостна преценка на имуществото на дружеството и 
възможността да бъдат приложени други ефективни 
способи за събиране на задължението преди да се наложи 
процесната ПАМ. 

Издаването на заповедта обаче се основава само на 
съществуващото данъчно задължение, без да е преценено 
личното поведение на жалбоподателя и постигането на 
преследваната с налагането на мярката цел – погасяване 
на задължението. Следователно, налагането на мярката е 
автоматична правна последица от съществуването на 
данъчното задължение, с оглед на което не съответства на 
изискването по чл.27, § 2 от Директива 2004/38 да бъде 
наложена само след преценка на личното поведение на 
лицето, и поради това е недопустима от гледна точка на 
условията по същата разпоредба и с директен ефект, на 
която може да се извършва пряко позоваване пред съд, 
както следва от отговора на втория въпрос от разгледаното 
решение по делото А. на Съда на ЕС. 

Неприлагането на принципа за пропорционалност и 
несъобразяването на процесната мярка с личното 
поведение на лицето е недопустимо и от гледна точка на 
чл.35,ал.1 от Конституцията, какъвто извод следва от 
мотивите на Решение № 2/2011г. на КС по тълкуването на 
конституционните изисквания за налагането на процесната 
ПАМ. Макар и обявената противоконституционност на 
чл.75,т.5 ЗБЛД да има действие занапред, то даденото 
тълкуване в мотивите на решението на изискванията на 
конституционната разпоредба следва да бъде съобразено, 
тъй като конституционната норма и към момента на 
издаването на оспорената заповед има пряко действие и 
идентично съдържание. 
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КС в решението си е приложил принципа за 
пропорционалност към правната уредба, уреждаща 
издаването на ПАМ по чл.75,т.5 ЗБЛД. 

Според КС макар и налагането на ПАМ „забрана за 
напускане на страната” по чл. 75, т. 5 ЗБЛД да има 
легитимна цел по смисъла на чл.35,ал.1 от Конституцията, 
решаващите му изводи, че мярката съставлява 
прекомерно, неподходящо правно средство за постигане на 
целта и поради това надхвърля позволените рамки по 
изречение второ на последната разпоредба, са основани на 
предвидения процесуален ред за налагането й: преценката 
на органа е обвързана от искането за налагане на 
мярката;автоматично и неопределено във времето се 
ограничава основното право на гражданина свободно да 
напуска страната. 

При преценка на личното поведение на засегнатото 
лице преди налагането на разглежданата забрана, КС в 
разглежданото решение очертава следните относими към 
казуса по делото аспекти: ограничението следва да бъде 
съобразено с целта на изпълнителното производство; по 
отношение на членовете на управителните и контролните 
органи на юридически лица, следва да бъде съобразено 
имат ли правно установена компетентност да извършват 
разпоредителни действия с имущество на длъжника, 
разплащания, определени от закона представителни или 
други функции в производството за принудително 
изпълнени . При липса на такива правомощия се налага 
санкция за чуждо поведение, което нарушава принципа на 
личната отговорност, неприлагането му е допустимо само 
по изключение при призната от правото необходимост да 
се поправят причинени вреди. За изключението от 
правилото за личната отговорност КС се позовава на т. 15 
от Решение № 11 от 05 октомври 2010 г. по конституционно 
дело № 13/2010г., с което по същество потвърждава, че при 
налагането на разглежданото ограничение по чл.75,т.5 
ЗБЛД не се налага изключение от правилото. Изключението 
е допустимо за „съобразяването с основни начала на 
определен правен отрасъл”, но когато е изведено от 
„контекста на логиката, която го налага, и без да са налице 
условията, с които правилото се свързва, и по този начин 
да го пренася към съвсем друга категория случаи. В 
правовата държава се отговаря за лично виновно 
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поведение и е недопустимо да се санкционира някой 
заради чужда вина.” С това отново се потвърждава, че 
основанията за ограничаване на правото по чл.35, ал.1 
изречение второ от Конституцията, е допустимо да се 
приложат само при съобразяване на личното поведение на 
лицето. 

Следва да се отбележи също, че текстът на чл.35,ал.1 
от Конституцията съответства по смисъл и съдържание на 
чл.12, §2 и § 3 от Международния пакт за граждански и 
политически права (приет и открит за подписване, 
ратификация и присъединяване с резолюция 2200 А (XXI) 
на Общото събрание на ООН от 16.12.1966 г.,влязъл в сила 
на 23.03.1976 г. ратифициран с Указ № 1199 от 23.07.1970 
г. Обн. ДВ бр. 43 от 28.05.1976 г. ), различието е само в 
последното основание-«за защита правата и свободите на 
другите», което в Българската конституция е с добавката 
«граждани» : «3. Гореспоменатите права не подлежат на 
никакви ограничения освен ако такива са установени със 
закон за защита на националната сигурност, обществения 
ред, народното здраве и морал или на правата и свободите 
на другите и са съвместими с другите права, признати в 
този пакт.” Така приетото от КС, че налагането на 
ограничението следва да е съвместимо с конституционно 
признати ценности какъвто е принципа за правова държава, 
е изцяло в духа на чл. 12, ал.3 от МПГПП, цитиран по-горе. 
Принципът за пропорционалност е разгледан в Общ 
коментар № 27 (1999 г.) по тълкуването на чл. 12, ал.3 от 
МПГПП, на който се е позовал Европейския съд по правата 
на човека в решението си по делото Р. срещу Б.: 

"Член 12, алинея 3 ясно указва, че не е достатъчно 
ограниченията да служат за допустими цели; те трябва 
също да са необходими за тяхната защита. 
Ограничителните мерки трябва да съответстват на 
принципа за пропорционалност; те трябва да са подходящи 
за постигането на техните защитни функции; трябва да са 
възможно най-необезпокоителния механизъм от онези, 
които могат да постигнат желания резултат и трябва да са 
пропорционални на интереса, който трябва да се защити. 

Принципът за пропорционалност трябва да се спазва, 
не само в правото, което очертава ограниченията, но също 
и от административните и съдебни власти, при прилагането 
на правото. Държавите трябва да гарантират, че 
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производствата, свързани с упражняване или ограничения 
на тези права, са експедитивни и че има основания за 
прилагането на тези рестриктивни мерки." 

Именно в съответствие с този коментар и принципа на 
пропорционалност по правото на Съюза са предвидените 
по чл.6, ал.2, ал.3 и ал.5 АПК като част от принципа за 
съразмерност изисквания към административния акт и с 
неговото изпълнение: да не се засягат права повече от 
необходимото за целта, за която актът се издава; за 
прилагането на по-благоприятните мерки, с които също се 
постига целта на закона; да не се издават актове и 
извършват действия, несъизмерими с преследваната цел. 

Така очертаните нормативни изисквания при 
прилагането на принципа за съразмерност по националното 
право съответстват на предвидените условия по чл. 27, § 2 
от Директива 2004/38 и както са разтълкувани от Съда на 
ЕС за налагане на ограничение на правото на свободно 
движение на гражданин на ЕС само при преценка на 
личното поведение на лицето и спазването на принципа за 
пропорционалност. 

Изложеното обосновава извод, че в производството 
по издаване на оспорената заповед е съществувало 
задължение за спазването на принципа на 
пропорционалност или съразмерност по националното 
право като изрично произтичащ от разпоредбите на АПК, 
ДОПК, Международния пакт за граждански и политически 
права, чийто норми имат предимство пред нормите на 
националното право, които му противоречат – чл.5,ал.4 от 
Конституцията, както и от задължението за служебно 
прилагане на чл.27, параграф 2 от Директива 2004/38. 
Неизлагането на мотиви за личното поведение на 
жалбоподателя води до невъзможност съдът да прецени 
спазването на посочените принципи и постигането на целта 
на закона, до автоматизъм при налагането на процесната 
ПАМ и превръщането й в наказание. 

Както административният орган, по силата на 
принципа за служебно начало по чл.9, ал.1 и ал.2 АПК, така 
и съдът - по силата на задължението си да извърши 
служебно проверка на всички основания за 
незаконосъобразност на административния акт по чл.168, 
ал.1 АПК, са задължени да служебно да се позовават на 
правото на ЕС. Това задължение е изведено в практиката 



429 

на Съда на ЕС от принципа за ефективността и съобразно 
това дали „национална процесуална разпоредба прави 
невъзможно или прекомерно трудно упражняването на 
правата, които общностният правен ред предоставя на 
частноправните субекти, като се държи сметка за мястото 
на тази разпоредба в цялото производство, за неговото 
развитие и за неговите особености пред различните 
национални инстанции” , и ако е необходимо „принципите, 
които стоят в основата на националната съдебна система, 
като принципа за гарантиране на правото на защита, 
принципа на правната сигурност и ефективното развитие на 
производството” - Решение от 14 декември 1995 г. по дело 
P., C-312/93, сборник на съдебната практика 1993, 

стр. I-4599, точка 14; Решение от 14 декември 1995 г., 
van S. и van V. по съединени дела C-430/93 и C-431/93, 
сборник на съдебната практика 1995 страница I-04705, 
точка 19 ; Решение от 7 юни 2007 г., van der W. и други по 
съединени дела от C-222/05 до C-225/05, сборник на 
съдебната практика 2007 страница I-04233, точка 33. Съдът 
на ЕС е установил правило, че националният съдия е 
задължен да се позовава и прилага правото на ЕС без да е 
извършено позоваване на него от страните, само ако има 
същото задължение по отношение на националното си 
право – служебно да въвежда правни основания съобразно 
фактите по делото. Тъй като такова служебно въвеждане 
на правни основания съобразно фактите съществува и 
принципно и за административните органи – чл. 9, ал.2 и 3 
АПК, то ответникът при издаването на оспорената заповед 
е бил служебно задължен да приложи чл.27,ал.2 от 
Директива 2004/38, относно изискването за спазване на 
принципа за пропорционалност и съобразяване с личното 
поведение на адресата на мярката. 

Следва извод, че оспорената заповед не съответства 
на материално-правните изисквания по чл.35 от 
Конституцията и чл.27, параграф 2 от Директива 2004/38, 
както и на целта на закона, предвид разгледаните 
конституционните изисквания за налагането на мярката и 
тези по правото на Съюза, представляващо 
незаконосъобразност по чл.146,т. 4 и т. 5 АПК и основание 
за отмяната й. 

Безспорно с издаването на процесната заповед е 
нарушено основно право на жалбоподателя – правото му 
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на свобода на движение, гарантирано по правото на Съюза 
в рамките на Европейския съюз, но и извън него, като 
основно право, гарантирано от чл. 35, ал.1 от 
Конституцията на Р. Б.. Със оспорената заповед е 
наложена мярка, която се основава единствено на 
съществуването на данъчно задължение, без да се 
мотивира, че е подходяща да гарантира осъществяването 
на преследваната цел и не надхвърля необходимото за 
нейното постигане. Посочените изисквания за 
допустимостта на мярката са такива както по правото на ЕС 
– постановеното с решението по делото А., така и от гледна 
точка на изискванията по чл.35, ал.1 от Конституцията, 
според даденото тълкуване от КС в Решение № 
2/31.03.2011г. на тази разпоредба. Съществуването на 
заповедта е правно нетърпимо от гледна точка на чл.45 от 
Х. за основните права на Европейския съюз, тъй като 
изпълнението й по време съвпада с влизането в сила на 
Договора от Л. и придадената юридически обвързваща 
сила на разпоредбите на Х., съгласно чл. 6, параграф 1 от 
Договора за Европейския съюз, в сила от 01.12.2009г. 

В заключение, всичко изложено обосновава извод, че 
процесната заповед е издадена при допуснато нарушение 
на процесуалните правила, на материалноправните 
изисквания за издаването й, несъответства и на целта на 
закона - основания за отмяната й по чл.146,т.3,т.4 и т. 5 
АПК. Следователно, настоящият съд следва да отмени 
заповедта, издадена на основание чл.75,т.5 (отм.) ЗБЛД. 

Поради своевременно направено искане за 
присъждане на разноски от страна на жалбоподателя, 
съдът следва да присъди такива в размер на 10 лв. за 
държавна такса и 400 лв. за адвокатско възнаграждение, за 
които са представени доказателства за плащането им. 

Водим от изложеното, Административен съд София 
град, Първо отделение, 12 съдебен състав, 

РЕШИ: 
ОТМЕНЯ Заповед №з-20057/25.11.2009г. на 

заместник директор на Столична дирекция на 
вътрешните работи към Министерство на вътрешните 
работи по жалба на П. В. А. с ЕГН [ЕГН], от [населено 
място]. 

ОСЪЖДА Столична дирекция на вътрешните 
работи ДА ЗАПЛАТИ на П. В. А. с ЕГН [ЕГН], от 
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[населено място] сумата от 410 (четиристотин и десет) 
лв. лв. за разноски по делото. 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна 
жалба или касационен протест пред Върховен 
административен съд в 14-дневен срок от 
съобщаването му, преписи от същото да се изпратят на 
страните. 

 


