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РЕЗЮМЕ 
В този доклад са отбелязани основните въпроси на морското право свързани с 

кредитиране на кораби, задължения за плащане по облигационно отношение, изпадане в 
несъстоятелност, процедура по несъстоятелност и възможни порочни практики. 
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владелец и собственик, несъстоятелност и вписвания. 

 

Въведение 

Практиката е показала, респективно доказала, че след създаване на един договор, 

същият може да стане оспорим между договорилите се страни или трети такива. Правният 

спор може да възникне във всяко едно положение на договора, независимо колко добре е 

съставен от юридическа или административно - техническа гледна точка. При възникнал 

конфликт, независимо от добре водените преговори по сделката, се стига до трета 

независима страна, която да се произнесе по спора. В международна търговска сделка или 

договор, когато страните са с различни националности се наблюдава дълъг, тромав процес. 

Предвид предмета на спора, независимо размера на иска е необходимо да се направи правна 

квалификация на създалия се казус.  

Всеки договор трябва да съдържа клауза за бързо, удобно и ефективно разрешаване на 

спорове, които могат да възникнат в бъдеще. Един добре съставен международен договор, 

може да спести големи финансови и човешки ресурси. [1] 

В доклада ще се запознаете с казусa свързан с правото на кредит, обезпечаване на 

кредит с имущество, обслужване на текущ кредит, спиране на обслужване на кредита, 

изпадане в забава, осъдителна присъда пред чужд съд и ареста на кораб като обезпечителна 

мярка за вземане. [2] 

 

Банката като кредитор в международното право 

Кредитор в конкретния случай е международна банка, която е предоставила на 

юридическо лице кредит в парични средства, подпомагащо развитието на международна 

търговска дейност. Юридическото лице може да договори кредит с гратисен период с цел 

заздравяване на морския бизнес.  

Първата негативна стъпка за банката се явява спиране обслужването на кредита. При 

изпадане в забава кредитора има пълното право да започне действия срещу неизрядния 

длъжник. Като начало се пристъпва към продажба на ипотекираните вещи,  кредитодателя 

предоставя на кредитополучателя възможността да намери купувачи за ипотекираните 

кораби. Целта на тези действия е едновременно да се осигурят бързи действия по връщане на 

кредита, както и да не бъде обременяван чрез предприемане на действия от страна на банката 

по продажбата на вещите. 

Когато кредитополучателя не предприема действия по търсене на купувач, приоритета 

на банката се променя към това сама да извърши продажбата. Целта е от предмета на 

ипотеката да бъде възстановена възможно най-голяма част от кредита. Забавянията костват 

значителни загуби за кредитора, които застрашават целостта на вземането.  
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Законовите мерки за защита се изразяват с внасянето на иск в чужд съд и последващо 

съдебно решение, което обаче остава неизвестно  за националното ни право и съд. В този 

случай издадено съдебно решение е в полза на кредитора, но веща (кораба) не може да бъде 

установена и да се предаде владението. 

 

Ареста на кораб като мярка в Българското законодателство 

Правила за арест на кораб - общото правило, според българското законодателство е, че 

арест на кораб е допустим за морски искове срещу лицата, които са отговорни по силата на 

морския иск. Собственикът на кораба е вписан в това си качество в регистъра на корабите, 

или всяко друго лице, което ползва кораба поради други правни съображения (като например 

на основание на договор за беър-боут чартър споразумение) по времето, когато морската 

претенция е факт и арестуването се осъществява. За ареста на кораб, следва да се носи 

отговорност по силата на морското вземане, както и лицето, посочено в чл. 3 от 

Конвенцията[3]. 

Документи необходими по процедурата - арест на кораб: 

а/ копие от превозния договор или договорът за услугите; 

б/ фактурите за доставките (копия биха били достатъчни на първо време); 

в/ удостоверение за актуално състояние на кредитора на кораба; 

г/ откъс от Maritime регистър за собственика на плавателния съд; 

д/ пълномощно. 

Съдебната заповед за арестуване на кораб е валидна за срок от - до 30 дни, освен ако 

делото е започнало срещу длъжника, при което ефектът на поръчката може да продължи през 

цялата съдебна процедура. Ако искът не бъде изпълнен в рамките на срока, даден от съда, 

арестът се отменя.  

Според българския закон не е възможно да се продаде арестуван кораба по време на 

съдебно производство. След решението на съда, кредиторът може да поиска принудително 

продажбата на кораба. [3] 

След като е налице едно юридическо действие – създаване на фактури за обслужване на 

кораб, юридическото лице е в пълното си право да поиска ареста на кораба непогасил 

задължението си. В този  случай третото юридическо лице (корабен агент) може да е 

собственост на физическо лице, собственик на юридическото лице – длъжник на банката. По 

този начин имаме легална форма на задържане на кораба, за да не бъде предаден на банката. 

Длъжника ще задържи владението на кораба, докато не се направи плащане, а в случая 

плащането се явява фиктивно или може да го разгледаме на скрита сделка (ЗЗД) [4]. Вещта 

(кораба) се задържа легално от длъжника, а в същото време плащането трупа лихви и започва 

стойността му да преминава стойността на вещта, до момента в който не последва 

следващата добра юридическа стъпка – несъстоятелност на юридическото лице „длъжник“. 

 

Оценка на актива 

При депозиране в съдебна зала, за да може процеса да започне е необходимо да се 

потвърди стойността на актива. Подобен метод е абсолютно задължителен за процеса и 

потвърждаване на цената на иска.  

Оценката на актива се прави от вещи лица, които са официално публикувани на сайта 

на съответните окръжни съдилища [5]. Проблема настъпва в момента когато се пристъпи към 

фактическата задача по оценката на актива. В наредба № 6 [6] ясно и точно са посочени 

условията на които трябва да отговаря лицето подаващо документи за вписване. Но лицата 

вписани като вещи лица не винаги разполагат с необходимата база данни и познания, за да 

могат коректно да оценят актива. В повечето случай се назначава вещо лице, което има 

„сертификат“ или необходимото образование, което не е необходимо и достатъчно 

основание. В практиката е често срещано българския съд и подчинените му вещи лица да 
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оценяват стойността на актива много по-ниско в сравнение с реалната му стойност. От тук 

следва необходимостта да  бъдат търсени независими експерти с повече опит тясно свързан с 

оценявания актив.  

 

Реален владелец и реален собственик на кораба  

Основен момент в спора е липсата на информация и комуникация, не само между 

съдилища в две отделни държави, а и като цяло между съдебната система, държавната 

администрация и частния бизнес. Поради редица неуредици и пропуски в законодателството, 

както и липсата на единна информационна система създават предпоставка и възможности за 

различни измами.  

При създал се конфликт и нарушени правоотношения кредитната институция е 

защитена следствие на решението на първоинстанционния съд. Решението на съда осъжда 

ответната страна да плати на ищеца определена сума. Физически плащането не е 

гарантирано кога ще бъде направено.  

От тук следва проблема за кредитната институция: 

1. Трябва да влезе във владение на кораба, а не може, т.к. кораба е влязъл в пристанище 

къде му е наложена заповед за арест; 

2. Съдебното решение не е известно на съда постановяващ заповедта за арест; 

3. Реален собственик и владелец се явява юридическото лице страна по договора, а не 

кредитора; 

4. Невъзможност на кредитната институция да влезе във владение на кораба, за да бъде 

продаден и да се погаси задължението. 

 

С цел да не бъде възстановено задължение се прави договор за агентийски услуги 

посредством, които кораба има непогасено задължение към фирмата, с която е сключен. 

Поради непогасеното задължение кораба не може да напусне пристанището, а кредиторът не 

може да влезе във владение. Този тип действие е най – добро за длъжника, т.к. кредитора не 

може да иска изпълнение (фирмата няма собственост, освен корабите, които са арестувани). 

Договора за агентийски услуги се сключва с юридическо лице, чийто собственик се явява 

собственик на юридическото лице страна по договора с кредитора. Тук наблюдаваме 

неправомерно действие, което не е противозаконно. По този начин актива (кораба) трябва да 

бъде продаден, но не може поради задължения към две различни страни. Собственика 

гарантира, че продажбата няма да се състои, т.к. няма да плати задължението по договора за 

агентийски услуги, освен ако кредитора не направи прихващане към задължението по втория 

договор. 

По този начин актива трупа прекалено много задължения и реалната му цена много 

бързо намалява. Кредитора има вземане, длъжника трупа задължения по договора, а втората 

фирма трупа нови вземания. След така създалият се конфликт, ако не се възстановят 

отношенията между страните, оценяваният актив няма да може да покрие стойността на 

вземането.  

Реалният залог върху вещ /кораб/ с оглед изискването същата да бъде предадена в 

държане на кредитора на практика води до невъзможността длъжника да си служи с вещта 

(като по начало това е недопустимо и за кредитора). За нуждите на търговския оборот 

възниква необходимостта от гарантиране на интересите на кредитора чрез залог, при който 

обаче вещта не се предава на заложния кредитор, а длъжникът - търговец продължава да си 

служи с нея според нейното предназначение за целите на осъществяваната от него търговска 

дейност. 

При реалния залог предаването на държането е условие за действителност на сделката 

(чл. 156,ал.1 от ЗЗД), докато при особения залогодателят може да запази фактическата власт 

върху заложеното имущество. Реалният залог е реален договор, особеният залог – 
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консенсуален договор. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал.1 от ЗОЗ [7] залогодателят има 

право да запази държането на заложеното имущество. Това е негово право, една негова 

възможност, която обичайно се използва. Няма пречка страните да договорят и извършат 

предаване на държането на вещта, върху която е учреден особен залог, от това 

характеристиката на залога като особен не се променя, последиците ще се уреждат според 

ЗОЗ.  

Договорът за особен залог е формален – изисква се писмена форма, като в определени 

от закона случаи следва да има нотариална заверка на подписите, докато за реалния не се 

предвижда специална форма за действителност (поражда действие между страните дори да е 

сключен устно или чрез конклудентни действия). Условие за действителност на договора за 

особен залог е сключването му в писмена форма. 

Изпълнението върху заложеното имущество при реалния залог се извършва основно по 

реда на ГПК [8], като за търговския и банковия залози има и специална уредба (в първия 

случай – особената хипотеза по чл. 311 от ТЗ [9] и възможността по чл. 313 от ТЗ; във втория 

случай – чрез търг по реда на Наредба 35/8.12.1997 г., издадена от министъра на 

правосъдието и управителя на БНБ, за реда за продажба чрез търг на движими вещи, 

заложени в полза на банка) [10]. При особения залог изпълнението е извънсъдебно, 

кредиторът не е ограничен с процедура при извършване на продажбата на заложеното 

имущество. 

Арбитражната практика обаче е ограничила съдържанието на дължимата грижа до 

обичайното професионално знание на търговеца, като е отчела например, че от 

застраховател, макар и извършващ морско застраховане, не може да се очаква специално 

знание, присъщо на професията на превозвача по море.  

Грижата на добрия търговец е абстрактен критерий, който се основава на онези 

отношения, които са нормални и житейски разумни в оборота. Меродавна следва да е 

грижата на средния човек, който извършва търговски сделки по занятие, но е 

непрофесионалист в областта на продажбата на вещи за втора употреба. Търговецът -

заложен кредитор, е професионалист в своята дейност, но не и в областта на продажбата на 

вещи за втора употреба. [11] 

 

III. Изводи 

1. Квалификация и преквалификация на кадрите работещи в помощ на съдебната 

система с цел повишаване на тяхната професионална компетентност; 

2. Квалификация и преквалификация на кадрите работещи в държавните учреждения 

свързани с океанския, морския и речен транспорт с цел повишаване на тяхната 

професионална компетентност; 

3. Мониторинг на физическите лица собственици на юридическите лица свързани с 

кредитираните активи;  

4. Задължение на длъжника да предоставя информация на кредитора относно 

бъдещите разходвани средства, както и на правно – икономическите връзки и 

отношения; 

5. Задължение на длъжника да предоставя информация на кредитора относно 

предявени срещу него искове застрашаващи вземането на банката или обекта на 

ипотеката; 

6. Провеждане на системни научни изследвания за натрупване на необходимите 

базови данни за съществуващите и перспективните източници, условия и тенденции 

за ескалация, деескалация и разрешаване на проблема – арест на кораб. 
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