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Правото трябва да е предвидимо, за да изпълнява основната си 

функция – да регулира обществените отношения. Предвидимостта е 
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условие, за да може адресатите на правните правила за поведение да 

приведат поведението си в съответствие с тях. Затова основно място в 

правото заемат такива средства за гарантиране предвидимостта на правото 

като принципа, че никой не може да бъде осъден за действие или 

бездействие, което не е било обявено за престъпление към момента на 

извършването му; процедурата за обнародване на нормативни актове и 

изискването същите предварително да бъдат обявени за обществено 

обсъждане.  

От друга страна предвидимостта на правото не може да бъде 

абсолютизирана, тъй като обществените отношения се развиват, често 

независимо от правото. Нормативната уредба трябва да следва това 

развитие. Процедурите за нормотворчество позволяват правото да се 

изменя централизирано, за да отговаря на социалната действителност. 

Именно това може да бъде очертано като основната отлика на правото, 

наред с централизираната и институционализираната санкция, спрямо 

другите средства за регулиране на обществените отношения като 

правилата на етиката, морала и т.н. 

Изложеното очертава непрекъснато напрежение между 

необходимостите правото да бъде предвидимо да се развива, за да може да 

бъде ефикасен регулатор на обществените отношения. Нови 

предизвикателства в тази насока създава технологичният прогрес. Бързият 

напредък в тази област често поставя въпроса дали съществува правна 

уредба на значими обществени отношения. Безспорно централизираното 

нормотворчество е средството за своевременно създаване на правни 

норми, които да уреждат ползването на нови технологии. Дори и в тези 

случаи няма гаранции, че така създадена норма няма бъде изпреварена от 

развитието на технологиите и да е остаряла още към момента на влизането 

си в сила. От друга страна, правната уредба по необходимост трябва да 

следва развитието на обществените отношения, особено когато в тях има 



нови и непознати до момента елементи. Едва когато се идентифицира как 

тези елементи се отразяват на общественото отношение законодателят 

може да формулира къде е необходима регулация – дали чрез създаване на 

оправомощаващи, задължаващи или забраняващи норми. 

Примери за трудностите – а и за някои от решенията, използвани в 

законодателния процес – могат лесно да се намерят в българското 

законодателство. Така в редица разпоредби на Закона за авторското право 

и сродните му права се среща конкретна дефиниция на правата, 

предоставени на даден ползвател на обект на авторско или сродно му 

право, например чл. 54, ал. 3 - Отстъпеното от автора право неговото 

произведение да бъде записано, възпроизведено и разпространено под 

формата на звукозаписи не включва правото записаното произведение да 

бъде публично изпълнявано, излъчвано по безжичен път или предавано или 

препредавано по кабел. Тази разпоредба съдържа изброяване на различни 

технически способи за предаване на разстояние на произведение, като 

веднага възниква въпросът дали това изброяване е изчерпателно или 

примерно, съответно дали ще се прилага към способ за предаване на 

информация, който не включва предаване по кабел или безжично 

излъчване. За да се усложни проблемът, ЗАПСП съдържа редица 

разпоредби, които имат сходно, но не напълно идентично съдържание– 

например чл. 18, ал. 1, чл. 24, ал. 1. Няма яснота как биха се приложили 

тези разпоредби при бъдещо развитие на технологиите – което създава 

както несигурност за титулярите на авторско право и сродните му права, 

така и за създателите на средства за разпространяване на носителите. 

Уредбата на ЗАПСП е казуистична и е приета във връзка с конкретни 

технически средства за разпространение на обекти на авторското право и 

сродните му права. Единствената форма на предвидимост е, че при 

последващо развитие на технологията в тази насока, ЗАПСП ще трябва да 

бъде изменян отново.  



Проблемът придобива допълнителни измерения в публичната сфера. 

При възлагане на обществени поръчки изискванията към използваните 

технологии могат да бъдат формулирани така, че част от производителите 

да бъдат изключени от достъп до участие в конкретни процедури. По 

същия начин може да бъде ограничени възможностите за предоставяне на 

административно регулирани частни услуги – например електронни 

удостоверителни услуги или електронна идентификация.  

Тъй като в редица случаи технологични решения се използват както 

за осъществяване на публични функции или предоставяне на услуги на 

държавни органи, така и за предоставяне на услуги от страна на частни 

лица при условията на регистрационни, разрешителни или лицензионни 

режими, то е в публичен интерес тези решения да са съвместими, да могат 

да бъдат поддържани и при необходимост да бъдат заместени от 

технологични решения, предоставяни от други доставчици. Лесен пример 

в тази насока са поддържани от държавата електронни регистри, които са 

изградени от частни лица – прекратяването на отношенията с тези частни 

лица не трябва да означава, че регистърът ще спре да работи дори за 

кратък период от време или ще трябва да се изгражда наново. Тук трябва 

да се отбележи, че по правило държавата няма ресурсите за създаване на 

собствени технологични решения във всяка насока, в която такива са 

необходими – от транспортна инфраструктура и транспортни средства, 

през медицинска техника включително до софтуерни приложения. Затова 

сътрудничеството със субекти на частното право по повод на предоставяне 

на създадените от тях технологични решения е неизбежно. 

Освен това членството на Република България в Европейския съюз 

предполага обмен на информация, както и признаване на електронни 

удостоверителни услуги и електронна идентификация, предоставени от 

доставчици в други държави-членки. Това предполага технологичните 

решения, използвани в България да са съвместими с тези, приети от други 



държави - членки на ЕС. Например, не е допустим отказ да се признае 

удостоверителна услуга или електронна идентификация с мотив, че не е 

използвано конкретно технологично решение.  

Тук следва да бъдат споменати и разпространените практики 

производители на определени технологии да не допускат съвместимост на 

свои устройства или приложения с такива на други производители. Като 

резултат, крайните потребители – независимо дали са физически лица или 

организации – са ограничени в избора на технологични решения поради 

несъвместимост на нови технологии с вече избрани от тези потребители 

продукти. Такава несъвместимост може да съществува и между по-нови и 

по-стари технологични решения, предлагани от един и същи производител.  

Технологиите имат приложение във всички сфери на живота днес, 

независимо дали става дума за лични отношения, професионална или 

обществена дейност, функциониране на държавни органи или 

междудържавни отношения. Затова очертаните проблеми пред създаването 

на предвидима правна уредба са универсални и обхващат всички правни 

отрасли. Скоростта на развитие на технологиите и разпространението им 

се ускоряват, затова може да се очаква тези трудности само да се 

задълбочават. Тук е мястото и за една терминологична бележка, следваща 

от обстоятелството, че техническият напредък не е свързан само с 

информационните технологии. В настоящото изложение се използва 

понятието „техническо решение”, като това понятие в еднаква степен е 

приложимо към софтуерни приложения, компютри, както и всякакви 

механични по естеството си средства за постигане на определена цел. 

Поради напредъка на биотехнологиите, изложението може да бъде 

отнесено и към технологични средства, които нямат механичен характер. 

Едно от средствата за преодоляване на предизвикателствата пред 

предвидимостта на правото в тази област е технологичната неутралност – 

изискването създаваните правни норми да позволяват постигане на 



поставените цели, съответно упражняване на права и изпълнение на 

задължения с различни технологии. Това изискване вече има и изрично 

закрепване в правото на Европейски съюз
2
, като в настоящия доклад ще 

бъде разгледан въпросът за правния му характер.  

Тук може да бъдат отделени няколко думи на зараждането на идеята 

за технологичната неутралност. Това изискване е формулирано 

първоначално в областта на технологиите – като Мауро Д. Риос го 

определя като „свободата на индивидите и организациите да избират най-

подходящата технология за техните нужди, без зависимости на знанието, 

представено като информация или данни”
3
.  

Именно затова Мауро Д. Риос формулира 5 изисквания към 

технологичната неутралност, които нарича принципи и които могат да 

бъдат обобщени така: 

- свобода за всяко технологично издържано решение да задоволи 

техническо изискване в публичния или частен сектор; 

- без зависимости от производители, разработчици, доставчици или 

дистрибутори на технологични продукти или услуги; 

- свобода на индивидите да взаимодействат с всяка организация или 

институция, публични или частни, с електронни средства, без да бъдат 

налагани специфични технологии; 

- неутрални правила (закони, укази и други), които установяват права 

и задължения, без да посочват технологии или технологични изисквания за 

изпълнението на същите правила; 
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- стандартизация на информацията в дигитални файлове, които 

следва да се създават, съхраняват или предават в поне един формат с 

отворен стандарт, като да е възможно това да се извършва и в друг формат. 

Формулираните „принципи” са значително по-широки от 

изискването, съществуващо в правото на ЕС към момента, но дават насока 

каква е целта зад изискването за технологична неутралност, съответно в 

каква посока може да се развива правната му уредба.  

Самото изискване е закрепено в актовете на ЕС от една страна като 

съображение, което дава насока при тълкуване на правилата относно 

определени технологични решения. От друга страна, изискването намира 

отражение в целите текстове на съответните актове, като в разпоредбите 

им се съдържат само изисквания за крайните резултати от прилагането на 

тези технологични решения. Така създадените актове отговарят на 

четвъртия принцип, формулиран от Мауро Д. Риос.  

Обстоятелствата, че изискването е формулирано в съображенията на 

няколко различни акта на ЕС и е насочено преди всичко към дейността на 

публичните органи, които установяват и прилагат правила за поведение, 

ясно показват, че технологичната неутралност е по-скоро правен принцип 

отколкото правна норма. По отношение на понятието за правен принцип, 

за целите на настоящия доклад е прието виждането на Роналд Дуоркин
4
, че 

правото не се състои само от норми, но и от други стандарти, които 

включват принципи и политики. Така формулираното отграничение между 

принципи и правни норми, без да се навлиза в дебата по този сложен 

въпроса, обяснява най-пълно особеностите на изискването за технологична 

неутралност, както и взаимодействието му с други елементи на правната 

система.  
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Основните особености в тази връзка отговарят на очертаното от 

Янаки Стоилов понятие за правен принцип
5
 - технологичната неутралност 

е юридически утвърдена насока за поведение, а именно, че установяваните 

изисквания следва да позволяват правните норми да бъдат изпълнявани без 

оглед на използваните технологични решения. Тази насока е адресирана 

към законодателя, както и към различните органи, на които е възложено 

прилагането на съответните актове като ориентир при тълкуването на 

конкретните правила за поведение. Целта е да се позволи преценка, 

съпоставка на поведението спрямо търсено идеално положение – а именно 

гарантиране неутрално третиране на всички ефикасни технологични 

решения от страна на правото. Това неутрално третиране от своя страна 

позволява равнопоставеност на създателите на тези технологични 

решения, както и свободна конкуренция помежду им, съответно позволява 

държавата и системата от нейните органи да са в по-голяма степен 

независими от тези технологични решения при изпълнение на своите 

правомощия. Най-същественият момент обаче – на който ще бъде 

посветено допълнително внимание в края на този доклад – е, че като 

принцип технологичната неутралност не действа като изключва 

приложението всички други възможни относими стандарти към даден 

случай, а се прилага, балансира и оптимизира спрямо тях. 

След изясняване на съдържанието, произхода и същността на 

технологичната неутралност, следва да бъдат поставени въпросите какви 

са отличителните белези на това изискване спрямо другите правни 

принципи, съответно как се класифицира спрямо утвърдените в правната 

теория критерий.  

Като първа стъпка в тази насока може да бъде поставен въпросът как 

е установен този принцип, как е изразен и как съществува – или каква е 
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неговата форма, ако бъде прието предложеното от Я. Стоилов понятие
6
. По 

отношение на установяването вече е посочено, че изискването за 

технологична неутралност е изрично закрепено в правото на ЕС. 

Принципът е изразен експлицитно в съображенията на няколко акта, но 

освен това е намерил имплицитно отражение в текстовете им при 

формулиране на изискванията към определени технологични решения. При 

формулирането на принципа е заложена сравнително проста логическа 

структура – към технологичните решения следва нормативно да се 

установяват неутрални изисквания, които да могат да бъдат изпълнени без 

оглед на използваната технология. Ясно се вижда, че принципът има 

своеобразна хипотеза, т.е. не се прилага независимо от ситуацията, а само 

когато се установяват към технологични решения, като в някои актове на 

ЕС приложното поле допълнително е стеснено, например само когато 

става дума за сигурността. Когато това условие е налице, то се прилага 

своеобразната диспозиция, която обаче има само ориентиращ, насочващ 

характер относно крайния резултат: установяване на технологично 

неутрални правила за поведение. Като форма на съществуване, 

технологичната неутралност е принцип-декларация: направено е 

заявление, че установяваните правила имат за цел постигане на определено 

идеално приложение. Това декларативно заявление от своя страна служи за 

насока при преценка на целите на конкретни норми, включени в 

съответните актове, и при тълкуването им в хода на тяхното прилагане.  

По отношение класификацията на технологичната неутралност, може 

да бъдат използвани утвърдените от правната теория критерии
7
 според 

техния произход, обхвата на тяхното приложение, дела на правото, към 
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който принадлежат, и дали са установени от националното или 

международното право
8
.  

С оглед съдържанието и формата си, принципът на технологичната 

неутралност е по-скоро проекция на определени политически и 

икономически идеи. Затова той следва да бъде класифициран като 

обществено-политически принцип, макар редица от аргументите за тази 

класификация са свързани с обстоятелството, че не може да бъде поставен 

между стандартите, присъщи на правото. Трябва да бъде отбелязано все 

пак, че доколкото технологичната неутралност е средство за гарантиране 

на равенството пред закона, то обществено-политическия характер на това 

изискване не може да бъде отречен.  

По своя обхват, технологичната неутралност по-скоро трябва да бъде 

междуотраслов принцип, който намира приложение в административната 

регулация на определени групи отношения, но и в наказателното право. 

Въпросът дали можем да приемем принципа за общ за цялата правна 

система е по-интересен – тъй като отношения с технологичен елемент 

съществуват във всеки правен отрасъл. Все пак, поради по-голямото 

значение на други принципи в частното право, за момента е спорно до 

колко може да намери приложение технологичната неутралност. Затова 

класифицирането на принципа като общ за правото за момента не е 

подходящо, но тази преценка може да се промени съобразно развитието на 

правната уредба.  

Тъй като технологичната неутралност е нормативно закрепена като 

изискване към законодателя и правоприлагащите органи, то може да бъде 

определена като принцип на публичното право. Освен това категорично е 

принцип на правото на ЕС, независимо от обстоятелството, че вече намира 
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отражение в нормативни актове от националното право. Последното е до 

голяма степен следствие на обстоятелството, че принципът на 

технологична неутралност е установен и в директиви на ЕС, които 

установяват задължения за държавите-членки да постигнат определени 

цели посредством национални законодателни мерки.  

Тук е мястото да бъде изяснено какво е съотношението на 

технологичната неутралност с други правни принципи, как действат 

съвместно и как се балансират.  

За момента, принципът е ограничен първо от разбирането, че следва 

да се прилага основно в публичната сфера, когато става дума за избор на 

доставчици в рамките на процедури за обществени поръчки или 

предоставяне на публични услуги под регистрационен, разрешителен или 

лицензионен режим. Принципът на свободната воля и свободната 

стопанска инициатива е пречка пред задължаване на субекти, действащи в 

сферата на частното право, да се придържат към изискването за 

технологична неутралност при решенията си какви технологични решения 

да ползват.  

Допълнително ограничение е изискването за ефективност на 

предлаганите технологични решения. Технологичната неутралност не 

може да бъде цел само по себе си, нормативната уредба следва да 

гарантира постигане на определени резултати чрез използваните 

технологични решения. Затова изисквания могат да бъдат установявани, 

когато се касае за ефективността на използваните технологични решения. 

Разбира се, тези изисквания следва да не изключват определени решения 

само поради използваната технология, а единствено да отразяват 

съображението, че определени технологии не са подходящи за постигане 

на определени резултати.  

По-сложен въпрос е съотношението с принципите на закрила на 

интелектуалната собственост. Често дадено технологично решение е 



защитено под една или друга форма и тази защита е пречка за осигуряване 

на технологична неутралност. В този случай известно предимство трябва 

да бъде дадено на принципа на технологичната неутралност, тъй като 

позволяване на дадено лице да защитава своята интелектуална собственост 

е във вреда на обществото. Тази вреда произтича от една страна от 

зависимостта от един субект, чието технологично решение се оказва 

незаменимо и не може да се ползва без него, а от друга се засяга 

конкуренцията и възможността друго лице да предостави по-качествена 

услуга. Примери за такива ограничения на абсолютното право върху 

интелектуална собственост съществуват под много форми, включително 

принудителната лицензия за издаден патент. Такива ограничения обаче 

следва да се прилагат много внимателно по няколко причини – от една 

страна, това дестимулира иновациите, от друга насърчава създателите на 

технологични решения може да откажат да предоставят своите продукти за 

публични цели. 

Пример за сложния баланс и оптимизация между изброените 

принципи вече съществува в българския Закон за електронното управление 

– чл.58а формулира изисквания за изготвяне на технически спецификации 

при провеждане на обществени поръчки с предмет разработка, 

надграждане или внедряване на информационни системи или други 

електронни услуги.  

Тези изисквания включват правило компютърните програми да бъдат 

с отворен код, без ограничение в използването, изменението и 

разпространението им. Освен това технологичните решения трябва да 

позволяват недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка. 

Тази формулировка поставя въпроса дали може да има дискриминация към 

определено технологично решение – но в случая се касае по-скоро за 

употреба на неподходящо понятие при формулиране на изискването за 

съвместимост като елемент от технологичната неутралност.  



Чл. 58а от ЗЕУ е пример за провеждане на принципа на 

технологичната неутралност до крайност и рисковете, които произтичат от 

липсата на баланс в нормативната уредба. Изискванията обременяват в 

голяма степен създателя на съответното технологично решение, който 

трябва да прави големи разходи, за да гарантира съвместимост. 

Съвместимостта обаче може от една страна да засегне ефективността на 

технологичното решение – балансиращи изисквания в тази връзка не са 

предвидени. Освен това съвместимостта предполага допълнителна 

инвестиция от страна на създателя на технологичното решение, която е 

насочена към гарантиране, че този създател лесно може да бъде заменен от 

друго лице. Така сигурността за възложителя на обществената поръчка 

означава допълнителни разходи за изпълнителя, които разходи не са 

насочени към създаването на по-ефективен продукт. Липсата на 

равновесие в така създадената уредба води до нейното заобикаляне или 

открито неприлагане. В други случаи, уредбата на ЗЕУ води до отказ на 

създателите на конкретни технологични решения да участват в обществени 

поръчки. Така привидно неутралната уредба води до напълно обратен на 

търсения резултат – вместо да гарантира по-широки възможности за 

участие на създателите на технологични решения, се създават 

допълнителни ограничения, които имат негативен ефект върху 

конкуренцията и достъпа на държавните органи до ефективни средства за 

изпълнение на техните функции. За съжаление това е още един пример, че 

ЗЕУ има по-скоро пожелателен характер, а не представлява ефективен 

инструмент за създаване и развитие на електронното управление в 

България. 

В заключение може да се посочи, че технологичната неутралност ще 

има нарастващо значение като принцип на правото в бъдещето. Това е 

резултат от непрекъснатия напредък на технологията, която гарантира, че 

използваните днес технологични решения бързо ще бъдат заменени от 



нови. Затова създаването на предвидимост и стабилност при прехода от 

една технология към друга, гарантирането на сигурността на по-стари 

решения, които продължават да се използват и съвместимостта им с по-

нови такива ще бъдат постоянен проблем пред законодателя. За да има 

ефект от технологичната неутралност обаче, тя трябва постоянно да бъде 

претегляна спрямо други принципи на правото, за да гарантира баланс на 

създаваните правни норми. 
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