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РЕЦЕНЗИЯ 
от проф. Методи Марков Марков, д.ю.н., 

на дисертационен труд на тема „Договорът за аутсорсинг в българското гражданско 

право”, представен за защита от Фатме Меджитова Демирова за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 3.6. Право 

 

 1. Фатме Демирова е завършила Правно-историческия факултет в Югозападния 

университет „Н.Рилски” през 2007 г. От 2009г. работи като юрисконсулт към 

Министерството на земеделието и храните, а по-късно – в Изпълнителна агенция по 

горите и нейната регионална структура в Благоевград. От 2010г. е зачислена като 

докторант по гражданско и семейно право в правно-историческия факултет на ЮЗУ с 

научен ръководител доц. Божана Неделчева. Отчисллена е с право на защита през 

2014г. Като хоноруван асистент във факултета от 2011г. и досега води семинарни 

занятия по облигационно право, по търговски сделки и несъстоятелност, семейно и 

наследствено право. 

 2. Представеният за рецензиране труд е първото монографично изследване в 

българската правна доктрина на договора за аутсорсинг. Актуалността на темата 

произтича от обстоятелството, че този договор е сравнително ново явление в 

гражданския оборот и няма подробна правна уредба в законодателството ни. В 

дисертацията са обхванати всички съществени въпроси, които могат да бъдат 

поставени при изследването на един договорен вид. Макар че в съдебната практика все 

още не се срещат голям брой решения, относими към темата, авторът е използвал 

достъпните съдебни актове в разработката си. 

 Дисертационният труд е в обем от 173 страници и съдържа: заглавна страница, 

съдържание, увод, изложение, развито в три глави, а те от своя страна - в параграфи и 

точки; заключение, съдържащо резюме на получените резултати и предложенията de 

lege ferenda и библиография, с което отговаря на изискванията на чл.27 ППЗРАСРБ. 



 Авторефератът отразява основните научни и научно-приложни приноси. 

Авторът има три публикации и доклади на научни конференции, които са по темата на 

дисертацията. 

 3. В първата глава от дисертацията се прави обща характеристика на договора за 

аутсорсинг. При дефинирането на договора се изхожда от икономическата страна на 

явлението, което не може да се приеме за правилен подход. На базата на даденото от 

проф. П.Голева определение за договора се приема, че с него „изпълнителят се 

задължава да извършва определени дейности, представляващи част от дейността на 

възложителя или такива, които са свързани с нея, срещу възнаграждение”. Правилно се 

уточнява, че видът на дейностите, които могат да бъдат аутсорсвани, не е ограничен от 

характера на основната дейност на възложителя или на изпълнителя. Като причислява 

договора за аутсорсинг към категорията договори за извършване на дейност, 

дисертантката е възпроизвела неточното твърдение, изразено в литературата, че тези 

договори нямат законова уредба. Още в следващото изречение обаче правилно се 

посочва, че част от тези договори са изрично уредени. Характеристиката на договора 

като ненаименуван се допълва с възможността този договор да бъде сключен и като 

„смесен”. Би било добре, ако се даде допълнителна аргументация, когато авторът 

приема, че договорът е ненаименуван, въпреки че съществуват отделни разпоредби за 

аутсорсинга – например в Кодекса за застраховането, в Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии и др. Струва ми се, че 

тезата за каузалния характер на договора би могла да бъде одкрепена още и с неговия 

двустранен характер, със синалагматичната връзка между насрещните вземания. 

Задълженията и на двете страни по договора са с продължително (трайно или 

периодично) изпълнение, затова може да се подкрепи такава обща характеристика на 

целия договор. Би било добре да се разгледа и въпросът за характеристиката на 

договора като търговска сделка. В следващия параграф се прави опит за исторически и 

сравнителноправен анализ на договора за аутсорсинг. Може да се отбележи, че се 

проследяват преди всичко икономическите аспекти на развитието на явлението, а 

сравнителноправно изследване отсъства. На следващо място е направено отграничение 

на договора от други сходни явления. На първо място, това е също неуреденият 

изрично в законодателството ни договор за услуга, който сякаш е родова категория и 

обхваща и договора за аутсорсинг. Цялата категория на услугите се отличава от 

изработката по това, че се дължи дейност, а не резултат. При аутсорсинга е възможно 



изпълнението да се обвърже с определен резултат. В такъв случай разликата с 

изработката следва да се търки в предмета, в дейността – при аутсорсинга тя поначало 

се осъществява от възложителя. Обсъждайки отликите между аутсорсинга и поръчката, 

авторът е приел, че при аутсорсинга изпълнителят действа винаги от свое име и за своя 

сметка. Не виждам причина договорът за аутсорсинг да бъде съчетан с 

упълномощаване, както и при поръчката, а в този случай действията на изпълнителя ще 

бъдат от името и за сметка на възложителя. Може да се подкрепи обаче казаното, че 

разноските при аутсорсинга се поемат от изпълнителя, който предварително ги е 

калкулирал в уговореното възнаграждение и че поръчката винаги е договор с оглед 

личността на страните. Отграниченията от договорите за франчайзинг, факторинг и 

концесия, както и от договора за публично-частно партньорство  са до голяма степен 

ненужни, доколкото отликите са очевидни. В последния параграф на глава първа е 

разгледана ограничената регламентация на договора за аутсорсинг по българското 

законодателство. На първо място това е аутсорсингът в застраховането. В областта на 

производството на лекарства Наредба № 15/2009г. изисква договорът да бъде сключен 

в писмена форма и да включва определено минизмално съдържание. В наредбата са 

установени и специални изисквания към изпълнителите по договор за аутсорсинг, 

които са предвидени и в Регламент № 1252/2014г. Възлагането на дейности, 

извършвани в горски територии се урежда в ЗГ и съответните подзаконови актове. 

Регламентаията включва специални изисквания към изпълнителите, изискване за форма 

на договора и др. Отличителна особеност на последния договор е, че той спада към 

категорията на т.нар. административни договори. 

 Във втората глава на съчинението са поставени на обсъждане въпросите във 

връзка със сключването на договора. Първият параграф е посветен на условията и реда 

за сключване на договора. В тази част от изложението преобладават общи положения 

за сключвнето на договорите, вместо да се наблегне върху особеностите при 

сключването на договора за аутсорсинг. Изключение е посочването на необходимостта, 

наложена в практиката заедно с договора или в неговото съдържание да се 

инкорпорира споразумение за нивото на обслужване. Обосновава се възможността да 

бъде сключен предварителен договор за аутсорсинг. Разгледани са и особените 

изисквания към страните, когато такива са уредени в законодателството. Тезата, че 

предметът на договора е елемент от фактическия му състав е дискусионна, но може да 

намери опора в разпоредбата на чл.26, ал.2 ЗЗД. Не може да бъде споделено обаче 

смесването, което се прави в изложението между предмет, обект и престация (с.97). 



Обсъждайки предмета, авторът се отклонява и в посока към анализ на съдържанието на 

договора. Подчертава се необходимостта от стриктно описание на възложените 

дейности. Отклонявайки се от възприетата терминология, дисертантката заменя 

използвания дотук термин „възнаграждение” с „цена”. Посочени са възможните начини 

за формиране размера на възнаграждението. 

 В третата глава от дисертацията се разглежда действието и прекратяването на 

договора. В първия параграф е отделено място за задълженията на изпълнителя. Най-

общо те се характеризират с трайния си характер и с това, че са от типа facere – за 

заместими действия (освен ако е уговорена незаместимост или да е предвиден дължим 

резултат). Посочва се важното значение на задължението за конфиденциалност. Друго 

възможно задължение е това да се води отчет за извършеното. Във втория параграф се 

посочват задълженията на възложителя – освен да плати възнаграждение могат да се 

предвидят задължения за предоставяне на материали, за конфиденциалност и др. 

Третиятя параграф от тази глава се отнася до неизпълнението на задълженията по 

договора и възможните санкции. Подчертава се, че дължимата грижа е различна в 

зависимост от наличието на търговско качесто у аутсорсера. Посочени са формите на 

неизпълнение, случаите на невиновна невъзможност за изпълнение и последиците от 

неизпълнението. В последния параграф се разглежда прекратяването на договора. В 

тази част авторът следва модела, установен от З.Торманов в неговата едноименна 

монография. 

 4. Приносите, които се съдържат в рецензирания труд могат да се очертаят по-

общо по следния начин. 

 Трудът е първото монографично изследване на темата у нас. Изложението 

показва, че авторът познава добре материята. Използвана е богато съдебна практика по 

всички общи въпроси, относими към темата. 

 По-конкретните приноси са следните: 

 При дефинирането на договора се защитава разбирането, че транслативният 

ефект не е съществен признак, но може да бъде допълнителен елемент на договора за 

аутсорсинг. 

 С приносен характер като цяло е многостранната характеристика на договора. 

Правилно авторът отбелязва, че характеристиката на договора като комутативен е 

водеща, въпреки че може да се сключва за дейности, които се уреждат с алеаторни 

договори (например застрахователната дейност). 



 Изложените аргументи против разбирането, че договорът за аутсорсинг се 

сключва с оглед личните качества на изпълнителя. При липса на такава уговорка, 

изпълнителят може да бъде заместен от трето лице, т.е. „преаутсорсването” поначало е 

допустимо. 

 Извеждането на основен разграничителен критерий от договора за услуга – 

обстоятелството, че работата /дейността, функцията или услугата/, която се възлага 

чрез договор за аутсорсинг следва да принадлежи на възложителя, да се отнася до 

неговата дейност. Допълнително отличие на аутсорсинга е неговият траен характер. 

 Очертаването на особеностите на договора за аутсорсинг в застраховането. 

Първата особеност е ограничителното изброяване на възможните дейности – тези по 

чл.3, т.1-7 КЗ. На следващо място - изискването възложената дейност да е еднаква с 

дейността на изпълнителя по занятие. Освен това, съгласно чл.60, ал.2 КЗ 

застрахователят отговаря за дейността на изпълнителя. По сходен начин авторът 

анализира особеностите на договора при възлагане на дейности в горите, както и при 

производството на лекарства. 

 Аргументирането на тезата, че договорът за продажба на стояща дървесина на 

корен по ЗГ не е договор за аутсорсинг. 

 Обосноваването на разбирането, че използването на ресурси на трети лица от 

изпълнител по договор за обществена поръчка съгласно чл.51а ЗОП не може да стане и 

чрез договор за аутсорсинг, по който изпъмлнителят на поръчката ще бъде възложител. 

Законът допуска подизпълнителството при обществените поръчки само при определени 

предпоставки. Договорът за подизпълнителство може да бъде от типа на аутсорсинга. 

 Изведените предложения за усъвършенстване на законодателството и 

създаването на обща уредба на договора за аутсорсинг. 

 Интерес представлява анализът на специфичните рискове пред изпълнителя за 

точното осъществяване на дължимото. 

 С приносен характер е анализът на възможностите за едностранно прекратяване 

на договора за аутсорсинг. 

 Изразеното разбиране, че правилото на чл.268 ЗЗД не намира приложение при 

договора за аутсорсинг и възложителят не може да се откаже от договора, дори да са 

налице основателни причини. Може да се препоръча използването на по-убедителни 

аргументи в подкрепа на тезата. 

 5. Към работата могат да бъдат направени и някои критични бележки. 



 Възприемат се безкритично спорни тези, понякога и без да се цитира източника. 

Така например, на с.79 се твърди, че предложението за сключване на договор може да 

бъде направено само с изрично волеизявление, а практиката познава и конклудентна 

оферта. На с.90 пък е възприето неточното разбиране, че лице, което придобие 

качеството кредитор или длъжник, става страна по договора. Цедирането на едно 

вземане не прави цесионера страна по договора, макар че той е обвързан от всички 

възражения, произтичащи от договорнотоотношение, които могат да му бъдат 

противопоставени от длъжника. Изложеното разбиране може да бъде споделено 

единствено в случаите на общо правоприемсктво, но не и при частното такова, както 

например при субргация на трето лице, изпълнило дълга вместо длъжника.Твърде даеч 

от правилата за недействителността е и твърдението на с.93, че „в случай, че 

изпълнител по договора за аутсорсинг е физическо лице, което е навършило 14 

годишна възраст, но не е достигнало 18-годишна възраст, договорът следва да бъде 

потвърден от негов родител, иначе няма да породи правни последици”. Всъщност такъв 

договор би бил само унищожаем. Цитираната съдебна практика в голямата си част 

също не е съпроводена от коментар „про” или „контра”. Тези бележки показват 

стремеж за избягяване на дискусията, което не е препоръчително за едно научно 

изследване. 

 Интересно би било да се даде отговор на въпрос, който не е бил разгледан в 

работата, а именно доколко длъжникът, чието задължение е поето с оглед личните му 

качества, може да аутсорсва част от дейността по изпълнение на това задължение. 

 Нормативните актове не следва да бъдат включвани в използваната литература. 

 

 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дисертационният труд определено съдържа научни, научно-приложни и 

приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и 

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за неговото прилагане. Работата 

показва, че докторантът притежава задълбочени теоретични знания и професионални 

умения по гражданско и семейно право и въпреки направените бележки, притежава 

качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. 

Поради гореизложеното давам своята положителна оценка за проведеното 

изследване и предлагам на почитаемото научно жури да присъди на Фатме 



Демирова образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 

3.6. Право. 

 

20.08. 2015 г.    Рецензент:    

 ………………………………………...... 
(проф. М.Марков) 

 

 


