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I. ОБЩО ОПИСАНИЕ 
 

1. Какво е конструкция 

 

Конструкция е съвкупност от правни норми, съвместното действие на които 

регламентира определено правоотношение. Или – конструкцията съдържа нормите, които 

уреждат даден казус. Конструкциите са представени като списък от разпоредби, 

например:  

Чл. 45 ЗЗД, Чл. 49 ЗЗД, чл. 51 ЗЗД. 

Конструкциите обединяват всички видове информация, необходима за решаване на 

казус, за консултация, за коментар на взаимосвързани разпоредби, за предложения de lege 

ferenda. 

 

2. Как са създадени конструкциите 

 

Конструкциите са създадени чрез анализ на повече от 270 000 съдебни решения 

на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни и 

районни съдилища. Основанията за издаване на тези решения като съвкупност от 

разпоредби са източник на конструкциите в сегашната версия на продукта. Продуктът 

съдържа над 110 000 конструкции от юридическата практика, подредени по видове 

актове и други значими за практиката критерии. Важни конструкции са развити чрез 

систематично тълкуване и допълнителни квалификации.  

Добавянето на съдебни решения продължава и заедно с това се увеличава броят на 

конструкциите. Колкото повече решения бъдат добавени и анализирани, толкова повече 

конструкции се предоставят от продукта. 

 

3. Какви операции могат да се извършват с конструкции  

 

Целта на всички операции върху конструкцията е да конкретизират съдържанието 

й спрямо решавания казус, след което това развито съдържание да се запази и/или 

експортира в текстов редактор и да се използва като основа на разсъждения и развитие на 

тази или на нови, по-конкретизирани конструкции за решаване на други казуси. 

 

■ Търсене на конструкция: 

- чрез последователно отваряне на нормативен акт, разпоредба и конструкции 

към разпоредбата; 

- чрез търсене по разпоредба, част от конструкцията, напр. чл. 45 ЗЗД. 

 

4. Примерни последователности от действия, водещи до създаване на съдебно 

решение 

 

Първо, юристът определя общата квалификация на случая. Като помощни 

средства могат да се използват функциите за търсене на конструкции, собствен опит, 

писмени защити с предложените в тях хипотези за решаване на случая, правна 

литература, мнения на колеги. 
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Например, ако казусът има за предмет материята на сервитутите, търсенето на този 

термин ще покаже като резултат всички конструкции, актове, съдебни решения и пр., 

които се отнасят до въпросната материя. 

Ако казусът може да се квалифицира посредством характерна разпоредба, тази 

разпоредба се използва като изходна точка за последващите действия. Например, искът за 

нарушено владение насочва анализа към чл. 75 от Закона за собствеността. 

Второ, формира се хипотеза за решаване на случая посредством избор на 

конструкцията/конструкциите, една от които евентуално урежда казуса. 

Трето, ако в предходните действия са отделени няколко конструкции, тук се 

избира конструкцията, по която ще се анализира и решава случая. Впоследствие този 

избор на конструкция може да бъде променен и анализът да се насочи към друга от 

първоначално избраните конструкции. 

 

5. Примерни последователности от действия за организиране на информация 

 

Продуктът „Конструкции” е замислен не само като помощно средство за 

организиране на данни за решаване на казуси или формиране на становище по правен 

проблем, възникнал при прилагане на правото. Конкретната разпоредба и/или съвкупност 

от разпоредби от нормативния акт е свързана с препратки от други разпоредби на 

нормативни актове, както и кореспондиращи документи от съдебна практика, 

ведомствена практика, както и с документи от продукта “Процедури”, с финансови 

разработки от продукта “Финанси”, както и авторски коментари от продукта “Време”.  
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II. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА НА ПРОДУКТА 
 

 

 Лява част (прозорец) на екрана  

 

 При отваряне на избран от потребителя нормативен акт – /за пример по долу - Закон за 

задълженията и договорите – чл. 45/, в долната лява част на екрана се визуалириза 

информацията за документа, а именно -  съдържание; карта на документа; редакция на 

документа; класификатор с папки; последно променени разпоредби; конструкции. Потребителят 

стартира конструкциите към съответния нормативен акт като позиционира мишката върху 

менюто “Конструкции” в долната лява част на екрана и кликне върху него, както е изобразено 

по-долу.  

 
 

 

 
 

 

 

В горната лява част на екрана се визуализират разпоредбите на избрания от 

потребителя нормативен акт.  
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 Потребителят има възможност да избере конкретната разпоредба на избрания 

нормативен акт, с която ще работи. След като избере конкретната разпоредба /в 

посочения по-долу пример – чл. 45 от Закона за задълженията и договорите/ потребителят 

“отваря” съдържанието на разпоредбата, като кликва с мишката върху знака +. 

Визуализират се следните папки под избраната разпоредба:  

- Обработени конструкции; 

- Конструкции;  

- Съдебна практика;  

- Ведомствена практика; 

- Процедури;  

- Финансови разработки;  

- Авторски коментари;  

- Препратки от разпоредби;  

- Практика по алинеи.  

 

Срещу съответните елементи се визуализират цифри. Цифрата показва колко броя 

документи/ структури/ конструкции се съдържат в конкретната папка.  

 

 

1. Папката “Обработени конструкции” съдържа конструкции /съвкупност от 

разпоредби, по които има съдебна практика и/или ведомствена практика/. Всяка 

обработена конструкция съдържа следните елементи:  
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1. 1. Съставни разпоредби – разпоредбите, съставляващи съответната 

конструкция;  

-  

 

1.2. Съдебна практика:  

1.2.1. Основни решения – постановления, тълкувателни решения и други 

съдебни актове, с разпоредбите, съставляващи конструкцията;  

1.2.2. Съдебни актове по конкретните разпоредби, съставляващи 

конструкцията. 

 

1.3. Ведомствена практика – практика на структури на изпълнителната власт във 

връзка с конкретните разпоредби, съставляващи конструкцията; 

1.4. Примерни текстове:  

1.4.1. Цели типови решения – съдебни актове, типови относно 

конкретните разпоредби, съставляващи конструкцията;  

1.4.2. Части от решения – извлечения от съдебни актове, типови относно 

конкретните разпоредби, съставляващи конструкцията.  



 7 

 

 

2. Папката “Конструкции” съдържа конструкции /съвкупност от разпоредби, по 

които има съдебна практика и/или ведомствена практика/. Всяка конструкция съдържа 

следните елементи:  

2.1. Съставни разпоредби - разпоредбите, съставляващи съответната конструкция; 

2.1.1. Съдебна практика – Основни решения – постановления, тълкувателни 

решения и други съдебни актове, с разпоредбите, съставляващи конструкцията;  

2.1.2. Съдебни актове по конкретните разпоредби, съставляващи конструкцията. 

 

 

3. Папката “Съдебна практика” съдържа всички съдебни актове, свързани с 

избраната от потребителя разпоредба. В конкретния пример – чл. 45 от Закона за 

задълженията и договорите – е посочено, че към разпоредбата съществуват 2706 

документа съдебна практика.  
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4. Папката “Ведомствена практика” съдържа писма, указания, отговори на 

въпроси и други документи на структури на изпълнителната власт, свързани с избраната 

от потребителя разпоредба.  

 

 

5. Папката “Процедури” съдържа разработки от продукта “Апис - 

ПРОЦЕДУРИ”, свързани с избраната от потребителя разпоредба.  

 

 

6. Папката “Финансови разработки” съдържа разработки от продукта “Апис - 

ФИНАНСИ”, свързани с избраната от потребителя разпоредба.  
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7. Папката “Авторски коментари” съдържа авторски коментари от продукта 

“Апис - Време”, свързани с избраната от потребителя разпоредба.  

 

8. Папката “Препратки от разпоредби” съдържа препратки от други нормативни 

актове към избраната от потребителя разпоредба.  

 

9. Папката “Практика по алинеи” съдържа подпапки със съдебна практика по 

отделните алинеи на избраната от потребителя разпоредба.  
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Дясна част (прозорец) на екрана 

 

Дясната част (прозорец) на екрана е дефинирана като “Работна област”. В лявата 

част на екрана (контекстното меню “Конструкции”), както и в средната част на екрана 

(който визуализира избрания нормативен акт) потребителят има възможност да използва 

информацията “статично” – без да я променя.  

Работната област е разделена на две основни менюта – “Избрани обекти” и 

“Текст”.  

В контекстното меню “Избрани обекти” потребителят разполага със следните 

функционални възможности:  

- чрез влачене, с ляв бутон на мишката да премества обекти от лявата част на екрана 

в дясната част на екрана; 

- чрез бутона “Добави към избраните” на конкретен обект, който се визуализира в 

средната част на екрана. 
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В контекстното меню “Текст” потребителят разполага с възможност да прегледа 

текста на избраните обекти.  

Потребителят разполага с възможност да експортира текста на избраните обекти 

във следните формати – rtf, txt и html. Тази възможност е достъпна от менютата, 

разположени в горната част на работната област. При влачене с мишката върху отделните 

менюта се визуализира функцията на  всеки от тях.  

 

 

В горната дясна част на работната област е разположен бутонът “Изтрий”. 

Потребителят има възможност да изтрие избран обект от работната област или да изтрие 

всички обекти от работната област. 
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