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Р Е З Ю М Е 
  

НА МОНОГРАФИЧЕН ТРУД 
НА ТЕМА „ДОГОВОРЪТ ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД” 

АВТОР АНТОН КИРИЛОВ ГРОЗДАНОВ 
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ В ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВСУ           

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”- ДОКТОР ПО ПРАВО 
УЧАСТНИК В КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА                   

ДЛЪЖНОСТ „ДОЦЕНТ”, ОБЯВЕН СЪОБРАЗНО ДВ, БР. 38 от 21 май 2010 г. 
 

правно основание чл. 27, ал.1 от ЗРАСРБ 
 
 

Научната новост на предлагания труд се определя от липсата в Република 
България на монографично изследване. Договорът за влог в публичен склад се 
разглежда досега само в учебните курсове по търговско право и в отделни статии. 
Монографичният труд цели да запълни тази празнота. 

Във връзка с разглежданата тема се изразява становище по редица въпроси, 
включително за правната характеристика на договора за влог в публичен склад, за 
правната същност на участниците в него (влогоприемател и влогодател), за правата 
и задълженията на влогоприемателя и влогодателя като страни по договора, както и 
за тяхната отговорност при неизпълнение на договорните задължения, 
включително за отговорността на влогодателя при неплащане на сумата от 
длъжника по заложния запис. 

Предметът на монографичния труд, от една страна, е изясняването на 
договора за влог в публичен склад, включително неговата правна същност. Все в 
тези рамки се изследват предметът, редът за сключване, правните фигури на 
влогоприемателя и на влогодателя, правната същност и значение на складовия 
запис. Изследват се от друга страна правата и задълженията на влогоприемателя и 
влогодателя. Изследва се също така отговорността на влогоприемателя и на 
влогодателя за неизпълнение на задълженията по договора. 

Така очертаният предмет на настоящият труд определя и неговата задача, а 
именно: теоретично и практическо осветляване на договора за влог в публичен 
склад по българското търговско законодателство. За постигането й в изследването 
са използвани аналитичния и сравнителноправния подход (метод). 

Практическото значение на труда може да се наблюдава в три насоки. 
Първата насока се състои в критична преценка на действащата правна уредба. 
Втората насока съставляват формулирани научно-обосновани изводи. Третата 
насока съставляват предложения за усъвършенстване на законодателството 
(предложения de lege ferenda). 

Монографичният труд е в обем 190 страници. Състои се от увод, три глави и 
заключение. Към труда е приложена библиографска справка за използваните 
източници. 
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В увода се очертават икономическото значение и практическата 
приложимост на договора за влог в публичен склад. Подчертава се най-важната 
икономическа функция на изследвания правен институт. Тя се състои в 
изравняване на цените на еднородните стоки, което най-много улеснява тяхната 
продажба. 

Глава първа е посветена на общата правна характеристика на договора за 
влог в публичен склад. По-специално се изследват неговите предмет, правни 
белези, сключване, правните фигури на влогоприемателя и на влогодателя, 
специалната правна уредба (специализираните публични складове за зърно, 
складовете за съхраняване на нефт, междинни технологични продукти за 
получаване на горива и крайни готови нефтопродукти). Предмет на сравнителен 
анализ са и данъчните складове, временните складове, митническите 
(антрепозитните) складове и свободните складове. Анализът обхваща и отделни 
разпоредби от германския търговски кодекс, посветени на публичното складиране, 
разпоредби от германската наредба за складовите записи и на разпоредби от 
френския правилник за общите складове. 

 Отделено е също така място за историко-правен и сравнителноправен анализ 
на уредбата на публичното складиране, според Търговския закон от 1897 г. (отм.), 
както на Правилника за складово-експедиционната дейност на пристанищата 
(отм.). 

Глава втора е посветена на имуществените и неимуществените права и 
задължения на страните по договора за влог в публичен склад. Особено внимание е 
отделено на законното право на залог на влогоприемателя върху вложената в 
публичния склад стока. В този смисъл се оборва доктринерното разбиране, че 
заложното право на влогоприемателя обезпечава не всички вземания срещу 
влогодателя, а само вземанията за възнаграждение за пазене и съхраняване на 
вложената стока, както и вземанията за извършените от влогоприемателя разходи 
във връзка със застраховката на стоката срещу пожар, наводнение и земетресение. 
А всички останали вземания се обезпечават само с право на задържане. 

На задълбочен и критичен анализ са подложени правната същност и значение 
на складовия запис. По-специално са изследвани неговите структура, съдържание, 
видове и способите за прехвърлянето му. Обосновава се тезата, че складовият запис 
принадлежи към легитимационно-разпоредителните ценни книги. 

Сравнително се обсъждат отделни разпоредби от германското, френското и 
италианското законодателства. 

Глава трета е посветена на отговорността на страните по договора за влог в 
публичен склад. Особено внимание е отделено на отговорността на влогодателя 
при неплащане на сумата от длъжника по заложния запис. Разкрива се съществена 
правна собеност, с която се характеризира протестирането на неплащането на 
сумата по записа, а именно, че кредиторът не може да бъде освободен от 
протестиране поради неплащане на задължението, за да предяви регресния си иск 
против джирантите по заложния запис.  
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Очертават се главните и второстепенните действия на пасивната солидарна 
отговорност на длъжника, джирантите и лицата, джиросали стоковия запис след 
учредяването на залога върху вложената в публичния склад стока. 

Сравнително се обсъждат разпоредби от Търговският закон (1897-отм.), както 
и отделни разпоредби на германското и италианското законодателства. 

В заключението са обобщени предложения de lege ferenda, насочени към 
усъвършенстване на общата и на специалната правна уредба на публичното 
складиране. 


