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Във всъщност не очите, а сърцето 
увлече се по този образ твой; 
напук на тях то люби туй, в което
те виждат недостатъци безброй.
Не ти се радват и ушите също,
и ноздрите харесват те едва,
изобщо не особено могъщо
ти властваш над петте ми сетива.
Но нито те, ни разумът ми хладен
успяват да склонят сърцето в мен
пред теб да не пълзи със поглед жаден,
подобно на васал пред суверен.
Но в мъките това ми е награда:
Все ти ме вкарваш в грях и мъчиш в ада.

Любомир Левчев

Влак

Точно сто години 
след смъртта си
Едуард Мане
ми каза:
– Влакът?...
О, това е дим от влак!

Бял
и бавен,
и безмилостен...

Той не си отива, 
а изчезва тук,
изчезва в тебе.
Въпреки че дал си клетва
да го помниш винаги,
а след това...

Жената зряла гледа в теб.
Не е особено покрусена
от твоята измяна.
А детето е обърнато с гръб.
Гледа влака.
То не знае,
че влакът – 
О, това е дим от влак!

Елисавета Багряна 

Унес

Говорѝ, говорѝ, говорѝ! – 
аз притварям очи и те слушам:
– Ето, минахме сънни гори
и летим над морета и суша...
Вляво кървава вечер гори,
вдясно тъмни пожарища пушат.
Де ще стигнем, кога зазори?
Този път накъде лъкатуши?
Там ли, дето свободни ще бдим
и ще бъдем два пламъка слети,
и в нощта, сред безбройни звезди,
като двойна звезда ще засветим?
– Ти не знаеш? Аз също не знам –
но води ме, води ме натам!

Жак Превер 

Фиеста

И чашите бяха опразнени, 
и бутилката – с гърло разбито, 
и вратата беше заключена, 
а леглото – широко открито.
И безбройни звезди от стъкло 
ни предсказваха щастие в тая 
като в приказка великолепна, 
отдавна неметена стая.
И аз бях мъртвопиян 
и с бумтящо от радост сърце, 
а ти беше пияна и жива, 
и гола във мойте ръце...

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Записал Димитър Танев

На всички колеги пожелаваме здраве, лично щастие и
професионални успехи!

От Редакцията
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Пожелавам 
на българските
нотариуси 
в бъдеще
ролята им да се
засилва и да
допринасят за
добрия имидж
на България

С народния
представител 
Емил Радев 
разговаря 
Ренета Николова

ДРУГИТЕ ЗА НАС

� Г-н Радев, да започнем оттам, че вече има
изготвено становище на работна група,
съставена от представители на нотариусите
и специалисти по вещно право, която положи
сериозни усилия за определяне на статута на
паркоместата. Какво решихте? 

Първо искам да изкажа благодарност на всич-
ки участници в работната група, която се труди
интензивно през последните няколко месеца, за
да достигне до едни наистина издържани правно
текстове. Става въпрос за празнота в закона, за
която на практика нямаме решение повече от
двайсет години. 

Знаем, че Законът за собствеността е приет
през 60-те години на миналия век. Той е остарял
в някои негови части, тъй като новите обществе-
ни отношения и животът в големите градове
налагат актуализиране на правните норми.
Приемането на общи устройствени планове,

новите норми за застрояване на самите урбани-
зирани територии, правилата за паркиране и
зелени площи налагат нов подход и преразглеж-
дане на правния статут на обектите, визирани в
Закона за устройство на територията. В контек-
ста на казаното е и въпросът с неуредения статут
на паркоместата. 

В работната група участваха председателят на
Нотариалната камара Димитър Танев, предста-
вители на Камарата на строителите, на Агенцията
по геодезия и кадастър, много изявени специали-
сти по вещно право, каквито са проф. Георги
Боянов и проф. Владимир Петров, също така и
магистрати, разглеждащи вещноправни спорове.
Бих казал, че всички заинтересовани страни
имаха изразител. Проблемът беше разгледан от
всяка една гледна точка, така, че да се намери
най-адекватното решение, което да урежда тази
проблематика изцяло. 

С
н

и
м

к
а

 Д
ен

и
с 

Б
у

ч
ел



4

� Какво ще предложите като изменение на
Закона за устройство на територията? 

Ще се внесат промени, които на практика
уреждат статута на паркоместата. Ще се даде
легална дефиниция в ЗУТ, защото това е един-
ственият нормативен акт, който използва този
термин, и там единствено е засегнат статутът на
паркоместата. Работната група стигна до извода,
че този тип обекти трябва да бъдат разделени в
две категории. Едната ще включва паркоместа,
които са в сгради и са разположени в големите
подземни и надземни гаражи или в сгради,
построени с единствено предназначение за пар-
киране на МПС, като на тях ще им се даде статут
на самостоятелни недвижими вещи на основание
чл. 110, ал. 1 от Закона за собствеността. Друга-
та група ще е, когато паркомястото е директно
върху терена (липсва фундамент, съоръжения,
инсталации или не е част от помещение, предста-
вляващо подземен паркинг) и няма как да се
приеме за самостоятелен строеж или обект. В
тази хипотеза приемаме въвеждането на личния
сервитут – ограничено вещно право, подлежащо
на разпореждане, ипотекиране, наследяване и
т.н. 

Направихме това разделение, защото, ако
сметнем, че при паркоместата, които са в сграда-
та, имаме извършване на строителни работи
съгласно одобрени инвестиционни проекти, то
тези, които са разположени на незастроената
част от терена, не можем да възприемем като
самостоятелни строежи по силата на закона само
с полагането на няколко линии с боя. Разделе-
нието се налага и поради причината, че ако на
паркоместата, разположени на самия терен, им
дадем статут на самостоятелни недвижими
имоти, ще изпаднем в хипотезата, че един пар-
цел от 500 кв. м в един момент може да се пре-
върне в множество имоти по 15 кв. м, които
напълно ще отговарят на дефиницията на регу-
лиран имот и по този начин ще имаме проблеми
с въвеждането в кадастъра на тези самостоятелни
обекти. Затова ние решихме да им се даде статут
на ограничено вещно право – личен сервитут,
който ще е прехвърляем, и по този начин соб-
ствениците ще могат да се разпореждат с тях без
допълнителни усложнения.   

� Кога визирате тези промени да станат
факт? 

Смятам още в рамките на месец ноември
законопроектът да бъде входиран в Народното
събрание. Надявам се до края на годината той да

бъде обсъден от ресорните комисии и да бъде
приет в зала.  

� Предложението от работната група ще
бъде прието заедно с новите промени на ЗУТ,
изготвени от Министерския съвет, или ще се
движат паралелно?

Тази проблематика не е засегната в ЗИД на
ЗУТ, който МС предстои да разгледа. За да не
бавим приемането на това изменение за парко-
местата, ще вкараме от името на народни пред-
ставители промените за паркоместата.

� Една от инициативите на Нотариална-
та камара през последните години бе за
засилване на правната сигурност чрез
въвеждането на системата „Единство“ и
достъпа на нотариусите до базата данни
на МВР. Можем ли да говорим за сериозен
напредък по отношение противодействието
на имотните измами? 

Има сериозен напредък с въвеждането на ини-
циативите на Нотариалната камара в законодател-
ството. Те бяха добре посрещнати от народните
представители и ги приехме максимално бързо.
МВР направи всичко възможно достъпът на
нотариусите до базата данни на ведомството да
става по лесен и бърз начин. 

За съжаление през последните години се нагле-
дахме на много случаи на имотни измами, които
зачестиха в условия на криза. Все по-често освен
българските граждани и чужденците стават обект
на този тип престъпления. Статистиката показва
повишение при този вид престъпления. 

На практика с приемането на измененията
за достъп на нотариусите до базата данни на
МВР направихме масовия случай с използва-
нето на фалшиви лични карти невъзможен за
прилагане. В реално време нотариусът вижда
снимката на човека и личната му карта и може
да реагира на момента. Преди това той тряб-
ваше да е експерт, за да проверява валидност-
та на даден документ за самоличност. А нота-
риусът нито има техническите възможности,
нито може от пръв поглед да открие разликата
между истинския документ и добрия фалши-
фикат. С приемането на тази промяна в зако-
на до голяма степен проблемът с използването
на фалшива самоличност е разрешен.

� Какво друго трябва да се промени в тази
област?

Оттук нататък остава да се приемат и други
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законодателни промени, които още повече биха
стеснили възможностите за извършване на имотни
измами. Например трябва да се реши проблемът с
фалшивите удостоверения за наследници. 

�Имаше една идея нотариусите да издават
тези документи поне в случаите, които не
касаят наследници по права линия... 

Това е въпрос на технически възможности за
достъп до базата данни, защото тази информа-
ция не е централизирана. Аз мисля, че в бъдеще
това ще се случи. Този тип измами, при които се
използват фалшиви удостоверения, намират
приложно поле у нас и се срещат сравнително
често. 

Голям проблем през последните месеци е и
кражбата на фирми. Оказва се, че е по-лесно да
присвоиш цяла фирма, притежаваща няколко
имота, отколкото за всеки един поотделно да
съставяш фалшиви документи. 

В последно време зачистиха и кражбите на
фирми, които са собственост на граждани от
Европейския съюз. При бума на пазара на имо-
тите чужденците купуваха недвижими имоти.
Тези, които трябваше да придобият и земята
под къщата си, създаваха най-често еднолични
дружества с ограничена отговорност, които ста-
ваха собственици на имотите. В един момент
обаче, когато трябва да се извърши пререгистра-
ция на дадената фирма в търговския регистър в
Агенцията по вписванията, чужденците не
знаят в какви срокове и какво точно трябва да
предприемат, защото не са запознати добре с
нашето законодателство. Ние поддържаме връз-
ка с представителствата на страните – членки на
ЕС, в страната и се надяваме те да направят
една разяснителна кампания по тази тема. Ако
чужденците не пререгистрират своевременно
притежаваните от тях фирми, може недобросъ-
вестни лица да се възползват от ситуацията. В
момента е хит издаването на фалшиви удостове-
рения за пререгистрация. В Агенцията по впис-
вания по този начин се вписват нови собствени-
ци на фирмата, нови управители, които много
бързо се разпореждат с недвижимото имуще-
ство и по този начин щетите са в особено големи
размери. 

С приетите през настоящата година промени
в Закона за търговския регистър взехме редица
мерки, за да се подобри сигурността на доку-
ментооборота, да могат да бъдат проследявани
такива измами и да се разкриват по-ефективно
извършителите на тези престъпления. Надявам

се, че с това ще намалеят този тип престъпни
посегателства.  

� Какви други инициативи планирате
съвместно с Нотариалната камара? Оче-
видно това е моделът на добрата работа –
представители на законодателната власт
заедно с браншови организации, които са
навътре в дадена тема, да работят заедно
за решаването на проблемите.  

Аз мисля, че ръководството на Нотариалната
камара е доста активно в работата с всички
институции, които имат отношение към тяхната
дейност. Ние сме много благодарни, че получа-
ваме информация за съществуващи реални про-
блеми от практиката, за да можем отсега нататък
да намерим своеобразно законодателно решение
на тези казуси и по този начин да направим така,
че гражданите да могат да изповядват по най-
лесен начин сделките и да имат максималната
правна защита и сигурност.

� Друг голям проблем, който все още не е
намерил решение, е създаването на имотен
регистър. Стартирала ли е по-активна дей-
ност по този въпрос? 

Аз се надявам този проблем също да бъде
решен в скоро време. Както виждате, въпросът с
кадастъра вече се решава. Голяма част от населе-
ните места имат приети кадастрални карти. Това
е едно улеснение, което допринася за правната
сигурност на сделките с имоти. Надявам се, че
чрез европейско финансиране този проблем ще
бъде решен адекватно. Тук изпълнителната власт
трябва да се намеси сериозно. 

�Какво ще пожелаете на българските нота-
риуси?

Пожелавам все така добре да вършат делеги-
раната им от държавата дейност. Да бъдат
наистина пазители на сигурността на имуще-
ството на гражданите, защото тяхната функция
до голяма степен е гаранционна. От контактите
ми с колеги в другите европейски страни знам, че
нашите нотариуси са много добре приети в бран-
шовите организации на целия Европейски съюз.
Нека в бъдеще тяхната роля да се засилва и да
допринасят за добрия имидж на България. 
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Създаването на имотен регистър 
ще защити интересите 
на инвеститорите и гражданите

С Красимир Димитров,
преподавател 
по нотариално право 
в СУ „Св. Климент
Охридски”, разговаря
Ренета Николова
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� Г-н Димитров, да започнем може би
оттам – имаме ли в момента в България
имотен регистър?

Ако трябва директно да отговоря на този
въпрос, мога да кажа, че почти 15 години, или
може би малко повече от 15 години след като
беше взето политическото решение в Бълга-
рия да бъде създаден имотен регистър, такъв

все още няма. Преходът от персоналната към
т.нар. реална система за вписване и създава-
нето на имотен регистър е едно от най-важ-
ните решения, които бяха приети много
преди да започне присъединяването или про-
цеса на присъединяване на България към ЕС.
Това беше мотивирано от няколко обстоятел-
ства. Трябва задължително да подчертая в
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началото, че винаги вписването в България се
е извършвало по т.нар. поименна или персо-
нална система. Открива се партида на съот-
ветното лице, на съответния субект, в която се
водят притежаваните от него имоти. Докато
при реалната или имотната система партидата
при вписванията се открива на самия недви-
жим имот и всички последващи сделки с него,
всички правни действия, които се извършват,
се водят в тази партида. Тя е много по-сигур-
на, много по-стабилна и създаването на
имотния регистър и преминаването към тази
система на впиванията мога да кажа катего-
рично, че ще защитава интересите на инве-
ститорите, включително и на чуждестранните
такива, както и на собствениците. При всички
случаи обаче, за да може да бъде създаден
имотният регистър, е необходимо едно пред-
варително, но важно условие – създаването
на кадастъра. А за съжаление процесът за
създаване на кадастъра, на кадастралните
карти, който тече вече няколко години, се
забави. Това и други причини доведоха спо-
ред мен и до едно такова забавяне по отноше-
ние на създаването на имотен регистър у нас.

� Каква е европейската практика, по
този начин ли се прави регистър на имо-
тите в европейските страни?

От една страна, що се касае за кадастъра,
не бих искал да взема отношение, но все пак
бих могъл да споделя, че според мен заложе-
ната основа, като принцип на създаване на
кадастралните карти в българското законода-
телство, не беше най-добрата, може би тряб-
ваше да се приеме, че ние имаме на база на
действащото законодателство основа на един
неизграден, незавършен кадастър. Може би
трябваше да се използват малко повече съще-
ствуващите до този момент данни. Така или
иначе България не е някаква пустинна държа-
ва и не започваме отначало с измервания, с
анкети за установяване и т.н. За разлика от
България европейските държави отдавна са
изградили, и то държавите от ЕС и не само те,
своите имотни регистри и през годините ста-
билността, която се наблюдава там, е несрав-
нимо по-голяма отколкото при нас. Надявам
се, че скоро вече ще имаме една достатъчно
добра основа, за да стартира процедурата и
при нас. Тя започва с една заповед на мини-
стъра на правосъдието в определен район да
се създаде имотен регистър. Заложената в

закона идея е най-напред да се направят
т.нар. предварителни партиди, които впо-
следствие се превръщат в окончателни, на
недвижимите имоти и в тях се вписват опре-
делени обстоятелства. В закона за кадастъра и
имотния регистър и респективно подзаконо-
вите актове, свързани с неговото приложение,
подробно е дадено съдържанието на тези
имотни партиди, разписана е процедурата за
създаването им, респективно последващите
изменения, отбелязвания, заличавания,
които се извършват в имотния регистър.  

� Защо се стигна до такова забавяне на
процеса?

Големият проблем, който според мен
съществува в момента, е, че в този преходен
период не бяха направени няколко важни
законодателни изменения или изменения в
подзаконови актове. Тъй като цялата система
на вписванията при преминаването към имо-
тен регистър и реална система на вписване се
базира на действащия правилник за вписва-
нията. Този правилник за вписванията тряб-
ваше да бъде променен преди няколко годи-
ни, имаше работна група, която беше изгот-
вила належащи предложения за изменения,
но така или иначе по една или друга причина
те не се случиха и това поражда най-сериоз-
ните проблеми в практиката, не само в нота-
риалната практика, а изобщо проблеми,
свързани с пазара на недвижими имоти, със
строителството, и тези проблеми, вместо да се
разрешават, се увеличават според мен лави-
нообразно в някои региони. Защото те не са
еднотипни за всичките региони. 

Първият голям проблем, към чието прео-
доляване се тръгна, но за съжаление все още
няма достатъчно развитие в тази посока, беше
свързан с информационните системи. Дей-
стващият правилник за вписванията не уреж-
да информационните системи по вписвания-
та, поради това в практиката в различните
служби през годините, говоря за недалечното
минало, се бяха обособили няколко такива. И
различните информационни системи бяха
свързани с различни особености. Тръгна се
към създаване на единна информационна
система от компанията „Сименс“, стигна се и
до някакъв резултат, но за съжаление промя-
на в правната уредба нямаше. В правилника
за вписванията никъде не се казваше, че тази
система се въвежда, нито с какво се характе-
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ризира. Това даде повод на колеги и други
граждани да си поставят въпроса дали тази
система изобщо е законосъобразна, след като
не е уредена в законодателството. Другата
група проблеми са свързани именно с това
как по-плавно и по-преходно да се създават
партидите на имотите, като имаме предвид, че
една значителна част от тях не съществуваха в
базата данни на Агенцията по вписванията,
защото например имоти, които са придобити
чрез констативен нотариален акт, а това са
огромно количество имоти, които са придо-
бити от държавата или общината въз основа
на писмен договор, не подлежаха на вписва-
не. До определен период от време. И ако с
тези имоти няма правна сделка, те реално не
съществуват в тази информационна система.
За тях информация може да има в други
системи, във връзка с плащане на данъци и
т.н. Така или иначе проблемите в този смисъл
останаха и продължават да съществуват. Зато-
ва си мисля, че е необходимо отново да бъде
поставен въпросът за промени в Правилника
по вписванията, за създаване на нови прави-
ла, свързани както с информационната систе-
ма, която функционира, с отдалечения до-
стъп, с удостоверенията, които се издават за
липса или наличие на тежести. Важни момен-
ти, които остават все още неуредени, са
моментът, от който се смята извършено впис-
ването, самата процедура от подаване на мол-
бата за вписването до неговото приключване с
връщане на вписания документ на молителя,
който е подал нотариус или гражданин. 

� Очевидно доста сериозна работа пред-
стои. Как ще се финансира процесът?

За най-неотложните в момента неща не е
необходимо никакво финансиране. Измене-
нията в Правилника по вписванията, за който
говоря, на практика още преди две години
бяха подготвени от тази работна група,
необходимо е просто да бъдат разгледани и да
има добра воля да бъдат приети. Това би било
добра основа, на която да се извършват
последващи действия. А що се отнася до
създаването на кадастъра, там финансирането
е доста сериозно, не мога да спомена цифри,
но ресурси бяха осигурени от различни
източници, най-вече от Световната банка и
доколкото знам процедурата тече. Въпросът е
може ли тя малко да бъде ускорена. От друга
страна, имаше експериментални райони за

създаване на кадастрална карта, единият от
тях беше Балчик, т.е. там вече има кадастър,
но въпреки това издадена заповед за създава-
не на имотен регистър няма. Струва ми се
разумно след направените изменения и въз
основа на съществуващия закон за кадастъра
и имотния регистър в такива райони процеду-
рата да започне. Тя може да стартира с изда-
ване на заповед на министъра на правосъди-
ето, защото така или иначе ние не можем да
чакаме създаване на кадастрална карта за
цялата страна, тъй като това ще отнеме доста
години напред. Има райони, в които вече от
няколко години оформянето на кадастъра е
завършено и според мен няма оправдание
забавянето на създаването на имотния реги-
стър там. Защото иначе ние го говорим, упо-
требяваме го нормативно, но реално той не
съществува поне по предвидения от сегашно-
то законодателство ред. 

� Създаването на регистъра до голяма
степен ще се превърне и в една допълни-
телна бариера за измамите с недвижими
имоти, защото невинаги могат да се
установят тежестите на един имот и
купувачът може да се окаже в доста про-
блемна ситуация.

Смятам категорично, и това не е само мое
мнение, че въвеждането и окончателното
оформяне на тази реална или поимотна
система на вписване ще бъде една от сериоз-
ните гаранции за сигурността на сделките и
пречка за имотни измами. Този процес на
имотните измами може би никога няма да
може напълно да спре, особено в България,
но както виждате, действията, които бяха
предприети в последната години от Нотари-
алната камара, доведоха до абсолютното им
минимизиране и евентуални опити, които се
срещат, се установяват още в самото начало.
Разбира се, за това допринесоха и много
други фактори като достъпът на нотариусите
до национална база данни „Население“ и до
регистъра с документите за самоличност на
МВР. Но окончателното оформяне на реал-
ната система, като част от съществуващата
система на вписванията, според мене ще е
една от най-сериозните мерки в това отноше-
ние. 

� Вие от години следите и работите по
въпроси, свързани с Нотариалната кама-
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ра. Как оценявате последните решителни
стъпки там?

Последните 2–3 години се направиха
решителни стъпки във връзка със засилване
стабилността и сигурността на гражданския
оборот, респективно търговския оборот, като
нотариусите са гарантите. В България това
винаги е била една от целите. Мерките, които
се предприеха, бяха продиктувани от съще-
ствуващи обществени отношения и опасно-
сти. Те могат да бъдат определени като крачка
напред в бъдещето. Например правото на
нотариусите за достъп до информационните
системи – преди 10 години не сме и мислили,
че е възможно, но е изключително важно.
Достъпът до националната база данни „Насе-
ление“, също е отговорност, защото е задъл-
жение по всяка една сделка и всеки документ,
който се удостоверява, свързан с разпорежда-
не. Но е и голямо преимущество в работата.
Когато на нотариуса или на страна по сделка-
та липсва определена информация, той може
да я осигури и това е допълнителна гаранция. 

На следващо място промените в закона за
нотариусите и нотариалната дейност от тази
година бяха в посока засилване на стабил-
ността. От една страна, ограничаване на пла-
щанията в брой, освен с основния закон и с
наредба, с което България се присъедини към
останалия свят (защото в нито една страна от
Европа плащането на големи суми в брой не
се практикува, макар че при нас е характер-
но). От друга страна, задължението да се
декларира, че цената, посочена в акта, е дей-
ствителна. Това за сега още не е показало
своите резултати, но може би когато има осъ-
дени, ще се усети. Наскоро в медиите се
коментираше един случай, когато цената,
отразена в акта, не е действителна. Оказало
се, че инвеститорът е голям длъжник и сделки-
те, с които е прехвърлил имотите, са атакува-
ни... Да не влизам в подробности, но при
този случай собствениците получават декла-
рираното, а не реалното. Укривайки действи-
телната цена, се уврежда не само интересът на
държавата, но и интересите на гражданите.
Освен че декларацията, ако не е вярна, води и
до наказателна отговорност. Възможността да
се плаща по специална банкова сметка на
нотариусите също е много важна според мен.
И тук имаше опасения за злоупотреби, но
сега има гаранции това да не се случва.
Попълни се празнота и във връзка с правното

положение на помощник-нотариусите и
възможността те да заместват титуляра. 

И накрая, смело мога да кажа, защото има
и обратни мнения, новите правила за нотари-
усите, с които държавата им възлага нови дей-
ности, им вменяват задължения, а не приви-
легии, както се твърди. Привилегиите и инте-
ресът са за всички нас. 

� Кой трябва да разпореди ускореното
създаване на имотния регистър и как вие
го виждате във времето?

Окончателно изграден, не мога да отгово-
ря. Ето от 2004 г., когато се създаде Аген-
цията по вписванията, са минали 7 години, а
регистър няма. За мен първите стъпки са
много ясни: Приемане на необходимите
изменения в Правилника за вписване и
новият правосъден министър, след като се
обсъди внимателно възможността, да издаде
заповед, където има възможност и готовност
да се стартира процедурата по създаването на
регистър. Регистърът се създава поетапно.
Дискусионна е и самата процедура, има про-
тивници на т.нар предварителни партиди, но
това, че има дискусионни въпроси, не значи,
че не бива да се предприемат действия. 



НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС

10

На 16–17 септември 2011 г. в гр. Хам-
бург, Германия, се проведе втората пленарна
сесия на Комисията по европейските въпро-
си на Международния съюз на нотариусите
за законодателните промени и усилията в
тази връзка на държавите членки за периода
2011–2013 г., която протече при следния
дневен ред:

І. Официално откриване на пленарната
сесия на Комисията. Приветствени речи на
председателя на Германската нотариална
камара г-н Тилман Гьоте, на председателя на
Нотариалната камара на Хамбург г-н Хейко
Циер, на президента на Комисията по евро-
пейските въпроси г-н Марио Миколи. 

ІІ. Доклад за дейността на Международ-
ния съюз на нотариусите (UINL), изнесен
от г-н Жан-Пол Декор. 

Срещи на отделните работни групи –
обсъждане и дискусии на следните теми:
Удостоверяване; Отношения между съдии и
нотариуси; Професионален контрол; Нота-
риатът в бъдещето; Ролята на нотариуса;
Кодекс за поведението на нотариуса; Про-
верка на валидността (силата) на обичайното
право и гражданското право.

ІІІ. Доклад на г-н Мишел Мерлоти –
президент на Интернационалната нотариал-
на комисия за сътрудничество (CCNI) при
Международния съюз на нотариусите.

ІV. Сесия на Европейската нотариална
академия на Комисията по европейските
въпроси:

– откриване на академичната сесия (г-н
Марио Миколи);

– въведение по основната лекция, изнесе-
но от г-н Хелмут Феслер – почетен прези-
дент в Международния съюз на нотариусите;

– основна лекция „Вещните права като
обединяващ фактор в международното част-
но право на Европейския съюз“, изнесена от
проф. д-р Дитер Мартини, в присъствието
на представители от политическите, съдебни-
те и нотариалните органи – дебат.

V. Оценка на първата пленарна сесия,
проведена в Тирана, Албания – г-н Марио
Миколи.

VІ. Нотариална академия – г-н Пиер
Беке.

1. Условия за работа (State of works).
2. Разяснения за делегатите на основание

изпратеното до 1 април 2011 г.
3. Състояние на изследването: Удостове-

ряване, Легализация, Автентичност – отго-
ворник г-н Пиер Беке.

VІІ. Изказване на президента на Съвета
на нотариусите на Европейския съюз
(CNUE) – г-н Рудолф Кайндъл.

VІІІ. Разискване на докладите на делега-
тите на страните – членки на Съюза, каса-
ещи законодателните новини след заседа-
нието, проведено в Тирана, Албания.

ІХ. Международен съюз на съдиите (UIJ)
– Международен съюз на нотариусите
(UINL).

Организация на съвместна конференция
с Международния съюз на съдиите на 10 май
2012 г. в Амстердам – г-н Марио Миколи.

На 16–17 септември 2011 г. в Хамбург, Германия, се
проведе втората пленарна сесия на Комисията по

европейските въпроси (CAE) на Международния съюз
на нотариусите (UINL) под наслов „Законодателство

2011–2013 г.”, където представители 
на Нотариалната камара на Република България са

нотариуси Светлана Стойчева и Наталия Стоева
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Х. Представяне на новите изследвания и
обучения, за които ще се изпратят на делега-
тите въпросници на английски и френски
език:

1. Ролята на нотариуса и функциите на
нотариалните сделки в публичните регистри
– отговорник г-н Франко Салерно-Кардило
съвместно с г-жа Никол Повел.

2. Взаимоотношение между съдии и нота-
риуси – отговорник г-н Джовани Арико.

3. Професионален контрол: мерки, нака-
зания, изпълнение – отговорник г-н Марио
Миколи и г-жа Лаура Тони.

4. Нотариатът в бъдеще. Ключови еле-
менти за бъдещето на професията – отго-
ворник г-н Игор Медведев.

5. Нотариален кодекс на поведение отно-
сно задграничните сделки – отговорник г-н
Марк Желейжинс.

ХІ. Представяне на бюджета на комисия-
та за 2012 г.

ХІІ. Закриване на сесията.

Нека думите от встъпителния доклад на
президента на Комисията г-н Жан-Пол
Декор: „Ние се нуждаем от нотариусите и от
правна сигурност. Нотариусите са юридиче-
ски експерти“ бъдат мотото на настоящото
изложение.

Комисията по европейските въпроси на
Международния съюз на нотариусите отче-
те, че бъдещето на латинския нотариат е
оптимистично и Третият конгрес на евро-
пейските нотариуси е успешен въпреки
решението на съда от Люксембург за отпа-
дане на критерия „националност“ за придо-
биване на правоспособност за нотариуси.
Статутът на нотариусите е непроменен и не
е вменено задължение за транспониране на
директива в националните законодателства
относно условията за придобиване на пра-
воспособност. Привличането на нови чле-
нове (Хърватска), оказване помощ и под-
крепа на новопостъпилите такива, както и
наблюдението над страните – кандидати за
членство  (Монголия, Виетнам, Камбоджа,
Тайланд), продължава да е една от основни-
те задачи на Комисията и на латинския нота-
риат и е сигурен показател за нарастването
на ролята на нотариусите. В тази връзка се

подготвят сесии в Джакарта, Конгрес на
африканските нотариуси, Годишното редов-
но общо събрание на Международния съюз
на нотариусите в Колумбия, конференция
на тема „Придобиването на собственост
върху земя“. Особена гордост за Латинския
нотариат е фактът, че са осъществени кон-
такти с нотариуси от Флорида, САЩ, които
са заинтересовани как работи системата на
латинския нотариат. Така също представите-
лите на нотариалната професия в Република
Сан Марино заемат специално място в
латинския нотариат, защото те искат да
работят съгласно съвременен нотариален
закон и желаят съдействие от комисията по
този въпрос. Последният проект на Коми-
сията е създаването на Университет за мла-
дите нотариуси.

В срещата на работната група с председа-
тел г-н Пиер Беке за изследване законода-
телството на различните страни относно удо-
стоверяване, легализация и автентичност на
документи взеха участие представители на
Англия, Хърватска, Швейцария, Гърция,
Португалия, Австрия, Испания и България.
Отчете се, че има доста съществени различия
в трактовката и законодателната уредба на
тези понятия, въпреки че резултатът е един и
същ - удостоверен и автентичен документ,
притежаващ официална доказателствена
сила. Целта в работата на тази група е уед-
наквяване на законодателството в указаната
по-горе насока, за да се признават и ползват
нотариално удостоверените документи в
различните държави. Работата на тази група
се опира на три основни стълба: дефиниции
на понятията, сравнително изследване на
прилики и разлики; отговорността на нота-
риуса в удостоверяването; постигане на
интернационални компромисни решения в
удостоверяването, автентичността и легали-
зацията.

Срещата на работната група с председател
нотариус Стефан Зеевич от Франция  отно-
сно „обичайно право и гражданско право“
протече също делово, целенасочено и ползо-
творно. Задачата на тази група бе не само да
извърши сравнение между обичайното и
гражданското право и да се отчетат разлики-
те, но и да се посочат приликите между двата
типа право и на тази основа да се популяри-
зира институцията „нотариат“ в страните на
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обичайното право. В тази връзка се отбеляза,
че има три категории нотариуси: нотариуси
на гражданското право, нотариуси на оби-
чайното право и публичните нотариуси в
Америка. Темите, върху които ще се диску-
тира, са: как се придобива правоспособност
за нотариус; как се практикува (свободно или
ограничено „нумерус клаузус“); може ли
нотариусът да дава съвети; размер на таксите;
компетентност на нотариуса.

Лекцията на проф. д-р Дитер Мартини
на тема „Вещните права като обединяващ
фактор в европейското международно част-
но право“ предизвика голям интерес сред
делегатите в комисията. В нея бяха засегнати
обстойно и аналитично проблемите за хар-
монизиране на законодателството в Европа
относно придобиването на недвижими
имоти и на движими вещи и създаването на
материално (имуществено) гражданско
право. За придобиването на недвижими
имоти важи законът по местонахождението
на вещта - принцип залегнал още във Френ-
ския Граждански кодекс и възпроизведен
почти във всички национални законодател-
ства, а семейните и наследствени въпроси се
уреждат от националния закон. Затова се
отчете и препоръча да се изследват прилики-
те и разликите в придобиването на недвижи-
ми имоти, в семейните отношения и в
наследственото право на отделните страни,
за да се прецизира и хармонизира законода-
телната уредба в тази насока. Приспособя-
ване на законодателството или транспони-
ране на правила в същото - бъдещето ще
покаже.

Европейската нотариалната академия,
която се учреди на пленарната сесия на
Комисията миналата година във Валенсия,
стартира работата си успешно. Петнадесет
занятия са изцяло подготвени, очакват се
предложения от колегите за теми, които да се
обсъдят и изследват. Задачата на тази акаде-
мия е всички нотариуси да участват в нея и да
придобиват умения и практически опит в
нотариалната дейност.

Работата на Комисията по европейските
въпроси на Международния съюз на нотари-
усите в рамките на проведената сесия, след
като се изслушаха и обсъдиха докладите на
делегатите в  Комисията, наложи следните
изводи: 

Във всички страни увеличаването на нота-
риалната компетентност в различните сфери
на живота чрез създаване на нова такава или
промяна в нотариалните функции е задача от
първостепенно значение. В тази връзка чрез
законодателни промени в Испания са огра-
ничени действията на нотариусите в ипоте-
ките, но пък влиянието им в принудителното
изпълнение и търговските отношения е
нараснало. В Унгария нотариусите също са
придобили нова компетентност – удостове-
ряване книгата на акционерите. В Холандия
национална нотариална организация ръко-
води и менажира нов национален регистър
на т.нар. последни пълномощни, от който
съдии и лекари също имат право да получават
информация. В Латвия нотариусите имат
право вече да издават удостоверения за
наследници. В Словения от първи май тази
година само нотариусите могат да изпращат
документи по електронен път в Агенция по
вписванията. Във всички страни трябва също
така да се работи усилено върху Етичния
кодекс на нотариусите във всички негови
прояви, защото нотариусите с поведението
си в обществения и личен живот доказват, че
са необходими за правната сигурност и ста-
билитет на всички субекти на правото и във
всички отношения между тях. 

Следващата среща на Комисията по евро-
пейските въпроси на Международния съюз
на нотариусите е насрочена за май следваща-
та година в Амстердам.

Нотариус Светлана Стойчева
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Здравейте колеги,
Преди време у моя приятел

Стойно Петров се зароди идеята
да бъде разпространен образът
на Васил Левски заедно с пред-
смъртното му послание, по
подобие на съседна нам държа-
ва, издигнала в култ своя нацио-
нален герой, по този начин
сплотявайки цяла една нация.

Образът на Левски е символ
на смелост и себеотрицание -
понятия като че ли забравени в
днешната действителност. Това е
човек, стигнал до прозрението,
че „Времето е в нас и ние сме във
времето, то нас обръща и ние
него обръщаме“. С действията
си днес ние имаме възможност
да променим реалността утре. 

Казани преди повече от 120
години, думите на Апостола зву-
чат стряскащо актуални. От нас
се иска само да намерим подхо-
дящо място в нашето ежедневие
за тях, за да ги съхраним и преда-
дем – действия, които наистина
могат да обновят националното
ни самосъзнание и да докоснат и
обогатят нашите души.

Всеобщо желание е да живе-
ем в едно по-разумно, по-отго-
ворно, по-позитивно, по-спло-
тено общество. Всеобщо жела-
ние е, макар в свят на глобализа-
ция, децата ни да остават близо
до нас, а не да търсят щастието
си далеч от райското късче земя,
което обитаваме.

Настоящата инициатива има
за цел да припомни на българи-
на, че предците му са извършва-
ли велики дела още преди хиляди
години и те могат и трябва да
служат за пример на децата ни,
възпитавайки у тях отговорност,
вяра в себе си, амбиция, чувство
за мяра и справедливост, цен-
ностна система, уважение към
заобикалящия ни свят. Необхо-
димо е децата ни да разберат, че

всички ние живеем в общество, в
което благоденствието на всеки
един от нас косвено допринася
за благоденствието на всички и
това е така, защото „Съедине-
нието прави силата“.

Би било прекрасно, ако всеки
един от нас от време на време се
замисля какво би могъл да стори,
какъв може да е неговият принос
– малък или голям, за да напра-
ви света около него едно малко
по-добро място за живеене.

Портретът понастоящем е
поставен на видно място в мно-
жество институции – общини,
ТД на НАП, митница, областна
управа, търговски регистър,
нотариални кантори. Трудно е
да се опише реакцията на хора-
та, които за пръв път се запозна-
ват със съдържанието на посла-
нието. По мое мнение се пре-
плитат емоции като гордост,
решителност, но и едно безкрай-
но огорчение от факта, че думи-
те на Дякона много точно опи-
сват настоящото статукво и ман-
талитет.

Нашата професия отстоява
ценности, които са фундаментът
във всяко едно демократично
общество – законност и истина.
Нотариусът е дълбоко ерудирана
личност и чрез отстояването на
тези добродетели достига лич-
ностно израстване, което неми-
нуемо води до необходимостта
от осъзнаване и възпитаване на
други добродетели сред обкръ-
жението си, защото знае, че по
този начин той косвено допри-
нася за изпълнението на основ-
ната си функция – гарантиране-
то на правния мир. 

В допълнение на това, че
именно нотариусът е фигурата с
най-пряк достъп до гражданите
на Република България и пол-
зваща се с безспорен авторитет,
смятам, че би било изключител-

на възможност, ако всички коле-
ги се включат в инициативата и
поставят рамкирания портрет на
видно място в канторите си. По
този начин теоретично в рамки-
те на няколко месеца всеки един
българин ще се докосне до
мъдростта на Дякона.

И още нещо – бих апелирал
към всеки, който смята тази
инициатива за стойностна, да не
се ограничава с церемониалното
връчване на този, бих го наре-
къл, портрет-символ, а да
помни, че Левски всъщност е у
всеки един от нас и единствено
нашите действия са меродавни
за това, доколко сме достойни да
се наречем негови наследници и
доколко искаме да променим
нашето днес и утре.

Убеден съм, че в скоро време
ще има много положителни
отзиви на будни българи и ще се
радвам, ако споделите техните
реакции на www.levskisred-
nas.org. С нетърпение чакаме
изявата на нотариус Танев пред
БНТ, когато за пръв път в
национален ефир ще се спомене
за тази инициатива и следва да
получи полагащия й се начален
тласък. А дотогава можете да
получите разпечатани портрети
от Нотариалната камара, но за
съжаление количествата са огра-
ничени.

Асен Бонджев,
помощник-нотариус

Проект 
„Васил Левски”
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НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ
Съвместен семинар на Нотариална

регионална колегия – гр. Варна, с нотариуси
от гр. Истанбул, Република Турция, 

проведен на 16–18 септември 2011 г.

На 16 септември 2011 г. във
Варна се проведе втори съвме-
стен семинар с колегите нотари-
уси от Истанбул. Началото
беше поставено преди две годи-
ни, когато нотариуси от РНК-
Варна гостуваха в Истанбул и
бяха посрещнати изключително
радушно от своите турски коле-
ги. В продължение на тази тра-
диция вечерта на 16 септември
2011 г. в хотел „Голден Тулип“
– Варна, бяха посрещнати 58
души нотариуси – гости от
Република Турция.

На 17 септември 2011 г. в
зала „Дали“ на хотела се прове-

де съвместен семинар с уча-
стието и на г-н Красимир
Димитров, който беше пока-
нен като лектор от наша страна.
От страна на гостите лектор
беше председателят на нотари-
алната колегия на гр. Истанбул
–   г-н Метин Суябатмаз.

С оглед повишения доку-
ментооборот между двете стра-
ни, касаещ недвижимо имуще-
ство на изселници от България
в Турция, основно бяха разгле-
дани теми, касаещи на първо
място процедурата по опреде-
ляне кръга от наследници и
съответните съпътстващи доку-

менти и процедури, както и
крайния документ, удостове-
ряващ наследниците в двете
държави. Направи впечатление
на колегите нотариуси от Репу-
блика Турция, че в България
удостоверение за наследници
се издава от администрацията –
кмета или упълномощено от
него лице, без същите да при-
тежават юридическо образова-
ние и без да определят наслед-
ствените дялове. Г-н Метин
Суябатмаз сподели, че до
настоящия момент тази дей-
ност в Турция се извършва от
районните съдилища, а от

Българските и турските нотариуси на посещение в Балчик, „Двореца“
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1 октомври 2011 г. е предо-
ставена в компетентност и на
нотариусите. Дава се възмож-
ност гражданите да избират
сами коя институция да избе-
рат – държавната в лицето на
Районния съд, или нотариуса.
Преобладаващо беше мнение-
то на колегите от Истанбул, че
масово гражданите ще изберат
нотариуса, тъй като в съдили-
щата тези преписки се бавели
няколко месеца.  

От своя страна на семинара
турските колеги бяха запознати
с приетите през март 2008 г.
нови правила за удостоверява-
не на пълномощни за разпо-

реждане с недвижими имоти в
Република България и им беше
обърнато внимание, че следва
същите да са с удостоверен
подпис и съдържание. Колегите
от Турция споделиха, че в тях-
ната правна система в тези слу-
чаи се удостоверява само под-
писът на упълномощителя,
като характерно в тези случаи
на удостоверяване е и прикре-
пената на пълномощното
снимка на упълномощителя.

След приключване на семи-
нара и обеден коктейл, гостите
бяха поканени в няколко кан-
тори на варненски нотариуси,
където бяха запознати с архи-

вирането на документите по
Наредба № 32 за служебните
архиви на нотариусите, както и
със самата организация на дей-
ността в нотариалните кантори
в България. Гостите бяха
изключително впечатлени от
постиженията на нотариусите у
нас в достъпа им до национал-
ните бази данни „Население“ и
„Документи за самоличност“,
както и от системата „Един-
ство“ с пълномощни, завеща-
ния и оттеглени такива. 

Вечерта беше дадена офи-
циална вечеря от РНК Варна в
чест на нашите гости от Тур-
ция. Бяха представени нацио-
нална фолклорна програма и
нестинарски танц, в които
всички активно се включиха. 

На 18 септември 2011 г.
след посещение на ботаниче-
ската градина в Балчик и дво-
реца на кралица Мария, гости-
те получиха скромен обяд, след
което бяха изпратени за Тур-
ция. Като обобщение мога да
кажа, че семинарът на първо
място беше изключително
ефективен в професионална
насока с оглед изясняване на
законодателството на двете
държави по разглежданите
въпроси, на второ място беше
почерпен взаимен опит с оглед
новостите и постиженията за
професията в двете държави и
възможностите за откриване на
положителни примери за бъде-
щи законови промени и, не на
последно място, в чисто
човешки и емоционален план
бяха създадени приятелски
отношения, които всички ние
се зарекохме, че ще продължим
да развиваме и в бъдеще.

Обретен Обретенов, 
председател РНК-Варна

По време на семинара
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Посещение на нотариуси 
от Регионална колегия – Бургас, 

в Германия
От 22 до 28 септември

2011 г. група нотариуси от
РК-Бургас бе на посещение в
Германия, като основната им
задача бе да се запознаят с
функционирането на Нота-
риата, Имотния регистър,
както и с организацията на
едно по-голямо нотариално
бюро. Наред с професионал-
ния интерес, предстоеше и
една вълнуваща туристическа
програма – запознаване със
забележителностите на три
града с изключително култур-
но, архитектурно и историче-
ско наследство – Берлин,
Дрезден и Потсдам. Планира-
на бе и среща в Берлин с
новия консул г-жа Албена
Гетова, наша колежка - юрист
по образование.

В първите няколко дни гру-

пата посети в Берлин катедра-
лата, музея „Пергамон“, Пот-
сдамерплатц, двореца „Шар-
лотенбург“, а в Дрезден –
художествената галерия
„Цвингер“, съкровищата на
саксонските владетели „Грюне
Гевьолбе“, възстановената по
случай 800-годишнината на
града Дрезден великолепна
„Фрауенкирхе“ с концерт на
орган, двореца „Пилниц“,
както и направи разходка с
кораб по река Елба. Старата
част на Дрезден е била жесто-
ко бомбардирана в самия край
на Втората световна война –
на 13 февруари 1945 г. от
Американските военновъ-
здушни сили, където са наме-
рили убежище десетки хиляди
германци с надеждата, че
никой няма да посмее да раз-

руши това световно културно
наследство. След войната,
особено в последното десети-
летие, историческите забеле-
жителности са възстановени в
пълния им блясък. В Потсдам
посетихме двореца „Сан
Суси“ с красивия му парк,
както и двореца „Сицилиен-
хоф“, където е подписано
Потсдамското мирно споразу-
мение между Великите сили и
Германия, с което се слага край
на Втората световна война.

На 26 септември 2011 г. се
състоя среща в посолството на
Република България в Берлин
с българския консул г-жа
Албена Гетова, както и със
сътрудниците от консулската
служба. Разгледани бяха раз-
лични въпроси от взаимен
интерес: видове нотариални

Нотариусите
от РК-Бургас в

Консулска служба в
Берлин заедно със

служители и
българския консул

г-жа Албена
Гетова
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удостоверявания, извършвани
в консулството, заверка на
подпис и заверка на съдържа-
ние, заверка на дата, преписи
на документи, съставяне на
нотариални завещания от
консула. Показаха ни работ-
ните помещения и начина на
работа при нотариалните удо-
стоверявания, воденето на
общия регистър, подрежда-
нето в томове на пълномощ-
ните за разпореждане с недви-
жим имот, тяхното съхранява-
не, както и архива на Консул-
ска служба - Берлин. Ние
подарихме 20 броя от Нота-
риален бюлетин на НК, кар-
тина от български художник и
15 броя от книгата на нот. Ст.
Стайкова „Нотариални функ-
ции на българските консули“.
Срещата премина в изключи-
телно ведра обстановка и бе
полезна и за двете страни.

На 27 септември 2011 г.
посетихме Федералната нота-
риална камара на Германия,
като бяхме приети от нейния
изпълнителен директор нота-
риус д-р Томас Дийн, препо-
давател в Университета „Хум-
болт“ Берлин, който в едноча-
сов доклад ни представи
основните моменти на нем-
ското нотариално право:
публичната функция на нота-
риусите; полагане на изпити и
назначаването им; надзор над
тяхната дейност, нотариални
такси и пенсионно осигурява-
не (наличието на т.нар. нота-
риална каса).

Нотариалната камара на
Германия е юридическо лице,
в което по право членуват 21
отделни нотариални камари на
различните немски провинции
– например Бавария, Саксо-
ния и т.н. Самите нотариуси
са членове на нотариалните

камари на своите провинции.
Нотариатът в Германия е

със столетни традиции – нас-
коро Нотариалната камара на
Хамбург е празнувала 200
години от създаването си. 

Особен интерес за нас
представляваше съществува-
щият към Федералната нота-
риална камара регистър за
т.нар. последно пълномощно.
С това пълномощно упълно-
мощителят упълномощава
едно или няколко лица да
извършват определени или
посочени от упълномощителя
действия в случай на изпадане
на упълномощителя в невъ-
зможност да упражнява пра-

вата си сам. Регистърът съще-
ствува от 2006 г. и досега в
него са регистрирани около
пет милиона такива пълно-
мощни. Показаха ни работата
или как изглежда електрон-
ният вариант на този реги-
стър. Към настоящия момент
те нямат единен регистър за
завещанията, но подготвят
такъв, който ще започне да
функционира от 1 януари
2012 г. 

След кратък бизнес обяд
във Федералната нотариална
камара запознаването ни с
немската нотариална система
продължи с посещение в нота-
риалното бюро на нотариус

Пред Бранденбургската врата в Берлин
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Елке Холтхаузен-Дукс, лектор
в Европейския бизнес уни-
верситет от 2006 г., прези-
дент на Берлинската нотари-
ална камара. В това просторно
и елегантно нотариално бюро
работят в съдружие 17 нотари-
уси и адвокати, специализира-
ни в отделни области. На
всеки 2 години съдружниците
на общо събрание разпределят
за всеки от тях какви проценти
от общите доходи ще получи
съобразно своя принос – обем
на работа, публикации, пре-
подавателска дейност и др.
Освен доктори на правото в
това нотариално бюро работи
и проф. д-р Валтер Руст,
хоноруван професор от 2008
г. в Берлинския икономически
университет. Г-жа Дукс ни
показа оформянето и прош-
нуроването на един нотариа-
лен акт, архива и личния си
кабинет, както и съвещателна-
та зала за изповядване на сдел-
ките и библиотеката в нотари-
алното бюро, както и обсъ-
дихме правни въпроси от
немската нотариална система
– приемане на наследство и
издаване на документ за
наследяване и неговото впис-
ване в Имотния регистър,
както и широките компетен-
ции на немските нотариуси в
областта от търговското право.

Непосредствено след това
посетихме Имотния регистър
в район на Западен Берлин
„Шарлотенбург“, с население
от 300 хил. жители, където в
големи зали, специално защи-
тени и поддържани, се съхра-
няват сделките за този район
от 160 години насам, като
регистърът се води по партида
на имота. Разгледахме сделки
от 2 октомври 1858 г., напъл-
но запазени и в отлично

състояние. По-голямата част
от стария архив вече е въведе-
на в съвременния електронен
регистър. Демонстрирано ни
беше вписване, в това число и
на ипотека, както и начинът на
изчисляване на таксите. 

Навсякъде подарихме
луксозни книги за България и
художествени картини.

Вечерта Федералната нотари-
ална камара и Берлинската
нотариална камара дадоха за
нас вечеря в заведение в ста-
ринната част на град Берлин.
Посещението остави у нас
прекрасни впечатления и
желания и за двете страни да се
продължи взаимното ни
сътрудничество. Получихме

Изпълнителният директор на Федералната
нотариална камара на Германия нотариус д-р Томас

Дийн представя електронния регистър за „последно
пълномощно“

Нотариус Елке Холтхаузен-Дукс – президент на
Берлинската нотариална камара
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Представяне на вписване в Имотния регистър на район
Шарлотенбург в Берлин

Архивът на Имотния регистър за 1858 г.

изключително любезна покана
от нотариус д-р Мариус Колер
– президент на Нотариалната
камара на Хамбург, да ги
посетим, което ние – нотари-
усите от Регионална колегия
Бургас мислим да осъществим
на пролет. Заповядайте, коле-
ги, и Вие! 

Докладът на изпълнител-
ния директор на Федералната
нотариална камара на Герма-
ния-нотариус д-р Томас
Дийн, ще бъде публикуван в
следващия Бюлетин. 

Станка Стайкова,
председател на Нотари-

ална регионална колегия –
гр. Бургас
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Трета
национална
спартакиада на
Нотариалната
камара 
на Република
България

От 29 септември до 2 октомври 2011 г. нота-
риуси от цяла България и техни колеги от Полша
и Украйна мериха сили в различни спортни
състезания в рамките на Третата национална
нотариална спартакиада. Като любезен домакин
на игрите се прояви Регионална нотариална
колегия – град Варна, а мястото на събитието

Откриването на Спартакиадата
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беше курортен комплекс „Ал-
бена“. 

Мероприятието бе търже-
ствено открито от председателя
на Нотариалната камара нота-
риус Димитър Танев и от пред-
седателя на Регионална нота-
риална колегия – град Варна,
нотариус  Обретен Обретенов.
Откриването бе последвано от
официален коктейл в хотел
„Добруджа“.

След първия ден на напрег-
нати спортни състезания в дис-
циплини като волейбол, тенис
на маса, футбол, участници и
гости, победили и победени се
събраха в пиано бара на хотел
„Фламинго“. На следващата
сутрин състезанията продължи-
ха с плуване, тенис на корт,
лека атлетика, вдигане на
пудовка и естествено с вълнува-
щите футболни финали, които
нажежиха страстите на терена.

В напълно спортсменски
дух, всички действащи лица
отпразнуваха заедно закрива-
нето на спартакиадата във
вариете-казиното на курортен
комплекс „Албена“. За доброто
им настроение се погрижиха
фолклорен танцов ансамбъл
„Добруджа“ и артистите от теа-
тър Варна, а гвоздеят на вечер-
та беше запомнящото се уча-
стие на рок група „Сигнал“.

Разбира се, най-дългооча-
кваният от всички момент бе
награждаването на най-добри-

те сред добрите. След равно-
сметката от отборното класира-
не първенството бе отредено на
Регионална нотариална коле-
гия – град Варна. Второ място
заеха нотариусите от София.
Трети на почетната стълбица се
наредиха колегите им от Плов-
див, а на четвъртата позиция
останаха Бургас и Велико Тър-
ново. Петото и шестото място
бяха присъдени съответно на
гостите от Полша и Украйна.

Във футбола златото взеха

нотариусите от Регионална
нотариална колегия – град
Велико Търново. След тях бяха
наградени колегите им от
Пловдив, а третото място оста-
на за Регионална нотариална
колегия – София. За първи път
бе връчена  специална награда
за мениджърски екип. Тя бе
присъдена на нотариус Краси-
мир Катранджиев и на нотари-
ус Камен Каменов, които се
изявиха като селекционери и
стратези за отбора на Софий-

Оспорвани състезания по плуване и тенис на корт
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ската регионална колегия.
Призьори във волейбола

станаха пловдивчани, достойно
следвани от варненци и боляри.
В тениса на маса за мъже пър-
венец стана нотариус Алексан-
дър Никитов. При жените
непобедима се оказа дъщерята
на нотариус Пиринка Петрова
– Ирина Петрова. В тениса на
корт при мъжете първо място
заслужи нотариус Николай
Дюлгеров, а колежката му
Катерина Андонова взе златото
в същата дисциплина, но при
жените. В двойките спечелиха
нотариус Николай Дюлгеров и
нотариус Желю Костов.

В оспорваната плувна над-
превара при мъжете като абсо-
лютен шампион се доказа
нотариус Светлин Микушин-
ски, който победи както на
50 м свободен стил, така и на
50 м бруст. При жените в
същите категории медалите
обра нотариус Милена Илче-
ва.

Нотариус Красимир Пет-
ков стана първи сред мъжете
на 100 и на 800 м лека атле-
тика. На 400 м победи коле-
гата му Боян Борисов. При
жените на 100 и на 400 м
челната първа позиция бе за
Ирина Петрова, а на 800 м
за Лора Денчева.

В дисциплината с колорит-
ното название – вдигане на
пудовка, първото място бе
отредено на председателя на
Нотариалната камара – нота-
риус Димитър Танев.

Третата национална нота-
риална спартакиада приключи,
освен с много и заслужено раз-
дадени медали, и с пожелания
за нови спортни емоции и през
следващата година. 

Росица Дамянова

Царицата на спорта – леката атлетика – в действие

Председателят на РНК при АП гр. Варна и
организатор на Спартакиадата, нот. Обретен

Обретенов, и председателят на Организационния
комитет на Нотариалната олимпиада на Полша –

Чеслав Шиналик
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Мини футбол
I м. – РК-Велико Търново  
II м. – РК-Пловдив
III  м. – РК-София

Волейбол
I м. – РК-Пловдив
II м. – РК-Варна
III м. – РК-Велико Търново

Тенис на маса – ммъъжжее
I м. – Александър Никитов – РК-Варна
II м. – Боян Борисов – РК-Варна
III м. – Красимир Катранджиев – РК В.
Търново

Тенис на маса – жжееннии
I м. – Ирина Петрова – РК-София
II м. – Милена Илчева – РК-Бургас
III м. – Станка Стойкова – РК-Бургас

Тенис  на корт – ммъъжжее
I м. Николай Дюлгеров – РК-Варна
II м. – Войчех Жиновски – Полша

Тенис  на корт – жжееннии
I м. – Катерина Андонова – РК-Пловдив
II м. – Олга Грибанова – Украйна
III м. – Гергана Недина – РК-Бургас

Класиране

Тенис  на корт – ддввооййккии
I м. – Николай Дюлгеров и Желю Костов – РК-Варна
II м. Олга Грибанова и Войчех Жиновски – Украйна, Полша
III м. Катерина Андонова и Светлозар Йорданов –РК-Пловдив

Плуване – ммъъжжее  ––5500  мм  ссввооббооддеенн  ссттиилл
I м. – Светлин Микушински – РК-София
II м. – Боян Борисов – РК-Варна
III м. – Станислав Станчев – РК-София – Апелативен

Плуване – ммъъжжее  ––  5500  мм  ббрруусстт
I м. Светлин Микушински – РК-София
II м. Станислав Станчев – РК-София – Апелативен
III м. Йордан Павлов – РК-Варна

Плуване – жжееннии  ––  5500  мм  ссввооббооддеенн  ссттиилл
I м. – Милена Илчева – РК-Бургас
II м. – Жени Джикова – РК-София
III м. – Станка Стайкова – РК-Бургас

Плуване – жжееннии  ––  5500  мм  ббрруусстт
I м. Милена Илчева – РК-Бургас
II м. Жени Джикова – РК-София
III м. Станка Стайкова – РК-Бургас

Щафета
I м. – РК-София
II м. – РК-Бургас

Футболни
емоции
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Лека атлетика
ММъъжжее  ––  110000  мм
I м. – Йордан Павлов – РК-Варна
II м. – Красимир Петков – РК-Бургас
IIIм. – Обретен Обретенов – РК-Варна

ММъъжжее  ––  440000  мм
I м. – Боян Борисов – РК-Варна
II м. –Артур Яник – Полша
III м. Емил Щърбанов – РК-Бургас

ММъъжжее  ––  880000  мм
I м. – Красимир Петков – РК-Бургас
II м. – Артур Яник – Полша
III м. – Емил Щърбанов – РК-Бургас

ЖЖееннии  ––  110000  мм
I м. – Ирина Петрова – РК-София
II м. – Лора Денчева  – РК-В.Търново
III м. – Ема Инджова – РК-В.Търново

ЖЖееннии  ––  440000  мм
I м. – Ирина Петрова – РК-София
II м. – Жени Джикова – РК-София
III м. – Станка Стайкова – РК-Бургас

ЖЖееннии  ––  880000  мм
I м. Лора Денчева  – РК-В.Търново
II м. – Даниела Иванова – РК-София
III м. – Гергана Недина – РК-Бургас

Вдигане на пудовка
I м. – Димитър Танев – РК-София
II м. – Динко Стоянов – РК-Бургас
III м. – Красимир Петков – РК-Бургас

Отборно класиране
Iм.  – РК-Варна
II м. – РК-София
III м. – РК-Пловдив
IV м.– РК-Бургас, РК-В.Търново
V м. – Полша
VI м. – Украйна

Награждаване на победителите
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Семинар на 
Нотариалната регионална колегия

при Апелативен съд гр. София

1. Производството по връчване на нотариална
покана (НП) се осъществява, когато някое лице
(ФЛ или ЮЛ) желае чрез нотариус да отправи
покана и/или уведомление до друго лице (чл.
592, ал. 1 и ал. 2 от ГПК) – т.е. до всяко ФЛ или
ЮЛ, без значение дали отправящото лице е в
някакво правоотношение с адресата.  

1.1. НП може да бъде подадена и чрез пъл-
номощник, като той трябва да е изрично упъл-
номощен за това или от естеството на упълно-
мощителната сделка да следва това. Ако пока-
ната се отправя от пълномощник, се представя
неговото пълномощно.

1.2. НП може да се отправи чрез всеки пра-
воспособен нотариус – без да се съобразява
районът на действие на съответния нотариус с
адреса (седалището) на отправящото поканата
лице и на адресата (чл. 570, ал. 2 от ГПК).

Забележка: Препоръчително е НП да се
отправи чрез нотариус с район на действие,
където е и адресът/седалището на адресата.
Това се прави, за да може поканата да бъде
връчена от служител на нотариуса лично на
получателя (чл. 50 от ЗННД) и при евентуа-

лен негов отказ да я получи, това да се удосто-
вери по реда на чл. 44, ал. 1 от ПК.

1.3. При представяне на НП нотариусът
трябва да провери съдържанието на НП само
относно това, дали не съществува пречка за осъ-
ществяване на съответното нотариално дей-
ствие, съобразно изискванията на чл. 574 от
ГПК, във връзка с чл. 26 от ЗЗД и чл. 575 от
ГПК. Нотариусът НЕ удостоверява нито съдър-
жанието на поканата, нито подписа на изпра-
щащото я лице. С НП се удостоверява актът на
връчване на поканата на нейния адресат.

2. В чл. 45 от ГПК е установено правилото
за връчване на съобщенията лично на адресата.
Подчертаването под думата „лично“ в разпис-
ката за връчване обаче не е достатъчно и не това
е предназначението на думите в скоби под гра-
фата „получател“. Тези думи са по-скоро ука-
зание за връчителя какво трябва да прави и
какво да отразява, за да бъде удостоверено
връчването правилно съгласно изискванията на
чл. 44, ал. 1 от ГПК. Т.е. при връчване лично
на лицето връчващият НП трябва собствено-

На 8 октомври 2011 г. във Враца се проведе семи-
нар на Нотариална регионална колегия при Апелати-

вен съд гр. София, като една от темите беше „Връчване
на нотариални покани“. Лектор по темата бе съдия

Радослава Симеонова – съдия в търговска колегия на
Окръжен съд – Враца (с ранг на съдия от ВКС). Лекция-
та беше много ползотворна и аз си позволих да напра-
вя обобщение по темата, позовавайки се на практика-

та на ВКС касателно връчване на нотариалните покани
с цел уеднаквяване на практиката ни.
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ръчно да изпише „връчено лично на Х“.
Същевременно обаче законът е допуснал

връчването на съобщението да се извърши и на
друго лице. Това друго лице може да бъде всеки
пълнолетен от домашните на адресата или
който живее на адреса.

2.1. Под „друго лице, което живее на адреса“
следва да се разбира само лице, което живее на
същия адрес на който живее и самият адресат,
т.е. лице, което живее в същото жилище. Този
извод следва категорично от логическото тълку-
ване на разпоредбата на чл. 38 във връзка с
чл. 46, ал. 2 от ГПК и от изричната дефини-
ция на понятието „адрес“ на физическите лица,
дадена в разпоредбите на чл. 89, ал. 1 и ал. 3 от
Закона за гражданската регистрация, според
която адресът е еднозначното описание на
мястото, където лицето живее или получава
кореспонденцията си и което включва наиме-
нование на улица – площад, булевард, жили-
щен комплекс, квартал, номер, вход, етаж,
апартамент. С оглед на това следва да се прие-
ме, че получател на съобщението по реда на
чл. 46, ал. 2 от ГПК може да бъде само лице,
живеещо в жилището, в което живее и адреса-
тът, без да е задължително същото да е член на
неговото домакинство. Или, когато на опреде-
лен административен адрес се намират повече
от едно жилища, лице, което живее в жилище,
различно от това на адресата, не може да полу-
чава изпратените до него съобщения. Такова
лице се явява съсед на адресата и връчването на

съобщенията чрез него е недопустимо.
Пример: Х и У са брат и сестра и живеят в

къща-близнак, но в отделни жилища, с различ-
ни входове. НП е трябвало да се връчи на
сестрата У, но нея я нямало и поканата е връче-
на на брата. ВКС приема обаче, че в случая не
може да се приеме, че братът се явява друго
лице по смисъла на чл. 46, ал. 2 от ГПК, чрез
което може да бъде извършено връчването.
(Определение №96 от 24 януари 2011 г. на
ВКС по ч.т.д. №932/2010г., ІІ т.о, ТК)

Пример: в разписката за „получател“ е
посочен Х с пояснение „син“. Това пояснение
не е достатъчно, защото връчителят е трябвало
да изпише ясно и точно дали синът е пълноле-
тен и дали живее на адреса на адресата, а ако
има друг адрес – да се посочи адресът му.

3. Отказът на адресата да получи НП също
се удостоверява от връчителя. Последният е
длъжностно лице овластено да извърши и удо-
стовери връчването, както и обстоятелствата,
при които то е извършено или се счита извър-
шено. Разписката за осъщественото връчване,
подписана от връчителя, е официален свидетел-
стващ документ, който доказва пълно връчва-
нето и всички обстоятелства, релевантни за
него. (Решение №800 от 21 февруари 2011 г.
но ВКС по гр.д. №1613/2010г., ІІІо, ГК)

4. Когато нотариусът, респективно връчите-
лят не намери адресата на посочения адрес и не
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се намери лице (на същия адрес), което е съглас-
но да получи НП (или други книжа), връчителят
е длъжен ДА ЗАЛЕПИ уведомление на вратата
или на пощенската кутия, а когато има достъп до
пощенската кутия, следва да се пусне уведомле-
ние и в нея. В двуседмичен срок от залепването
на уведомлението адресатът трябва да се яви на
указаното място, за да получи съответните
книжа. Когато адресатът не се яви в този срок, с
изтичането му се счита, че книжата (НП) са
връчени съгласно чл. 47, ал. 5 от ГПК.

Пример: С нотариална покана Х е предявил
на У издаден Запис на заповед за плащане от 12
август 2008 г. От извършеното от нотариуса
удостоверяване е видно, че У не е бил намерен
на посочения в поканата адрес, поради което
нотариусът е залепил уведомление на входната
врата и такова е пуснал в пощенската кутия на 8
септември 2009 г., на основание чл. 47, ал. 1
от ГПК. При такава фактическа констатация
ВКС е наложил извода, че с изтичане на двусед-
мичния срок съобщението се счита връчено и
следователно към датата на изтичане на този
срок е настъпила изискуемостта на вземането.
(Определение №517 от 5 юли 2011 г. по ч.т.д.
№187/2011г., ІІт.о, ТК)

Пример: Банката „Х“ е упражнила право-
мощието си да направи един кредит изискуем,
като за целта се е възползвала от предоставената
й възможност и с нотариална покана (приложе-
на към заявлението) е обявила кредита за пред-
срочно изискуем. Фирмата длъжник по креди-
та е оспорила по съдебен ред редовността на
връчване на нотариалната покана, като е изло-
жила твърдение, че на адреса на изпращане на
поканата се помещават офисите на две друже-
ства и след като нотариусът не е намерил лице,
на което да връчи съобщението, е следвало да
пусне уведомление в пощенската кутия на дру-
жеството длъжник, тъй като има пощенски
кутии с изписани наименования на дружества-
та, поради което нотариалната покана не е
редовно връчена. Нотариалната покана е вър-
ната с отбелязване, че на адреса липсва табела,
която да сочи кои от жилищата са офиси на
фирмите. ВКС с Определение №141 от 2
февруари 2010 г. по ч.т.д. №496/2009г.,
І т.о.,ТК е възприело, че тъй като липсват
данни за изпълнение на процедурата по чл. 47,
ал. 1 от ГПК, нотариалната покана не е редов-
но връчена на длъжника и че предсрочната
изискуемост на кредита не е настъпила.

5. Чл. 139, ал. 1 ТЗ постановява, че общото
събрание на ООД се свиква с писмена покана,
получена от всеки съдружник най-малко 7 дни
преди датата на заседанието, ако не е предвиде-
но друго в дружествения договор. Връчването
обаче може да стане и с нотариална покана.
Самото връчване обаче трябва да стане лично
на съдружника. Няма пречка връчването да
стане и чрез отказ, но този отказ трябва да бъде
направен от съдружника, на когото се връчва
поканата за общото събрание, а не от друго
лице, независимо от това в какви отношения се
намира то със съдружника. (Решение №196 от
17 декември 2009 г. на ВКС по т.д. №
20/2009 г.,ІІ т.о, ТК). В практиката често
възникват въпроси относно АДРЕСА, на който
се изпраща поканата. Като общо правило –
адресът на поканване следва да е този, посочен
в дружествения договор, който е устройстве-
ният акт, уреждащ отношенията между друже-
ството и съдружниците.

Извод: Липсата на редовно връчена покана
не би могла да се замени с друг способ на уве-
домяване на съдружника, например публично
оповестяване чрез публикация в официален
вестник, устно съобщение или подпис в прото-
кол от предходно общо събрание.

5.1. Освен покана за свикване на общо
събрание, чрез нотариална покана може да се
изпрати на съдружник „предупреждение за
изключване“. По отношение на съдружниците
в ООД не съществува задължение за лично
участие в дружествените дела и съответно
адресът на управление на дружеството не става
за тях месторабота или място за осъществяване
на стопанска дейност или друго място, на което
те обичайно пребивават. Поради това адресът
на управление на дружеството се явява место-
работа само за управителя, но не и за останали-
те съдружници. Следователно връчването на
„предупреждение за изключване“ вместо лично
на съдружника, направено чрез главния счето-
водител, е нередовно връчване. Нередовната
процедура по връчването на предупреждението
по чл. 126, ал. 3 ТЗ опорочава цялата процеду-
ра по изключването на съдружника. (Решение
№Ф-32 от 23 април 2011 г. на САС по
ф.д.№ №18 от 2010 г.).

Св. Бошнакова,
председател на Регионална нотариална

колегия при Апелативен съд – София
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Съдебната практика във връзка с новия
момент в ГПК връчване на нотариални
покани и други книжа чрез залепване
на уведомление

Още с първата си редакция чл. 50 от Зако-
на за нотариусите и нотариалната дейност (ДВ
бр. 104 от 6 декември 1996 г.) предвижда, че
нотариусът може да възложи на определен слу-
жител в нотариалната кантора да връчва съоб-
щения и книжа при условията и по реда на
чл. 41–52 (стар)/чл. 37–58 (нов) от Граждан-
ския процесуален кодекс.

Новите моменти, въведени с ГПК от 1 март
2008 г., засягащи съществено връчването на
нотариални покани и други книжа, са следните: 

1. Въведе се възможността за връчване чрез
залепване на уведомление, както за адресати
физически лица (чл. 47, ал. 1 от ГПК), така и за
адресати юридически лица (чл. 50, ал. 4), вклю-
чително и за адвокати на адресата (чл. 51, ал. 2).

2. Когато адресат е физическо лице, в случай
че лицето не може да бъде намерено, поканата
може да се връчи на друго лице, което е съгласно
да я приеме, като от кръга на „друго лице“ вече са
изключени съседите, а са включени пълнолетни
лица, които живеят на адреса, без да са от дома-
кинството на адресата (чл. 46, ал. 2 от ГПК).

3. Преди отказът за получаване се удостове-
ряваше с подписа поне на един свидетел
(чл. 47, ал. 1 стар ГПК). Сега отказът да се
приеме съобщението се удостоверява единстве-
но с подписа на връчителя. И старият, и новият
текст на закона предвиждат, че дори да има
отказ, поканата се смята за редовно връчена.
Т.е. налице е един облекчен режим на връчва-
не при отказ. 

Връчването на съобщения и нотариални
покани чрез залепване на уведомление е начин
на връчване, който е предвиден за първи път с
новия ГПК и по приложението му все още не е
създадена достатъчно практика. 

Разборът на сравнително бедната нова
съдебна практика показва следното разграниче-

ние при връчването на покани и други книжа
чрез залепване на уведомление: 

При връчването на адресати – физически
лица, следва да се спазва стриктно разпоредба-
та на чл. 47, ал.1 ГПК, която изисква в обявле-
нието задължително да се отрази кумулативно-
то наличие на двете обстоятелства: 1) адресатът
да не може да бъде намерен на посочения в
поканата адрес и 2) да не се намери лице, което
е съгласно да получи поканата/книжата. 

При връчването на адресати – юридически
лица и търговци (ЕТ), има специална разпо-
редба – чл. 50, ал. 4 ГПК, която изисква
алтернативното наличие на едно от следните
обстоятелства: 1) връчителят да не намери
достъп до канцеларията на дружеството/търго-
веца или 2) връчителят да не намери някой (от
кръга на лицата, които могат да получават съоб-
щения за ЮЛ), който е съгласен да получи
поканата.

Доколкото прилагането на този начин за
връчване на съобщения и нотариални покани е
допустимо само при наличието на точно опре-
делени предпоставки, за да бъде извършена
преценка относно редовността на връчването, в
съобщението трябва да са посочени конкретно
обстоятелствата, които са обусловили прилага-
нето на такова връчване.

Нотариус Весела Ивчева
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1. Определение № 517 от 5 юли 2011 г.
на ВКС по ч.т.д. № 187/2011 г., ІІ т.о.

По силата на чл. 50 ЗННД при връчване от
нотариуса на нотариални покани се спазват
правилата на чл. 37– чл. 58 ГПК. Когато нота-
риусът, респективно връчителят не намери
адресата на посочения адрес и не се намери
лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят е длъжен да залепи уведомление на
вратата или на пощенската кутия, а когато има
достъп до пощенската кутия, следва да се пусне
уведомление и в нея. Смисълът на залепване на
уведомлението и пускането му в пощенската
кутия е адресатът да се яви на указаното място
в двуседмичен срок да получи съответните
книжа. Когато лицето не се яви в срока да полу-
чи книжата, с неговото изтичане се счита, че
книжата са връчени съгласно чл. 47, ал. 5 ГПК.
Посочената разпоредба намира приложение и
при връчване на нотариална покана съгласно
разпоредбата на чл. 50 ЗННД.

Извод: Не е достатъчно само залепване на
уведомление, а да се издири дали адресатът има
пощенска кутия и да се пусне уведомление в
нея. В разписката трябва да се отбележи дали
има пощенска кутия, има ли достъп до нея и
всички други обстоятелства в тази връзка. Ако
има достъп до пощенска кутия, трябва да се
направи опит да се достигне до нея (например
да се позвъни на звънеца и т.н.).

2. Решение № 13 от 1 февруари 2010 г.
на ОС-Плевен, по т.д. № 200/2008г., ТО.

Съгласно разписката нотариалната покана
не е била връчена, тъй като на адреса на упра-
вление, вписан в търговския регистър, не живее
лицето М.Б. и няма офис на ЕТ „А.Е.Д.-
М.Б.“. Съгласно чл. 50, ал. 2 ГПК, ако лице-
то (търговец) е напуснало адреса, посочен в
Търговския регистър, поканата следва да се
счита за връчена. От разписката, съставена от
нотариуса, може да се направи изводът, че
именно хипотезата на чл. 50, ал. 2 ГПК е била
налице при опита да бъде връчена поканата. На
адреса не е имало обозначен фирмен офис
(канцелария), при което да се предположи, че
такъв действа, но в съответния момент няма
достъп до него, и да се приложи нормата на чл.
50, ал. 4 ГПК.

Извод: Съдът кредитира обстоятелството, че
в разписката за връчване нотариусът е отразил,
че лицето не живее на адреса и няма фирма,

които обстоятелства са обусловили залепването
на уведомление.

3. Решение от 16 февруари 2009 г. на
ВАД № 122/2008г.

Нотариалната покана е връчена от нотариус
с район на действие СРС, а адресатът на пока-
ната има седалище и адрес на управление в
с. Л., община Ц., т.е. друг съдебен район.
Съгласно чл. 3 от ЗННД във връзка с чл. 573,
ал. 1 ГПК „Нотариусът не може да извършва
нотариални действия извън своя район“, а
чл. 576 ГПК обявява за нищожни нотариал-
ните действия, които нотариусът не е имал
право да извърши като изрично препраща и
към чл. 573, ал. 1 ГПК. Нищожните нотариал-
ни удостоверявания нямат присъщите на нота-
риалното действие правни последици – в слу-
чая доказателствената сила на официалното
удостоверяване относно факта на връчването.

Извод: Нотариусът може да връчва нотари-
ални покани и други книжа единствено до
адреси, включени в неговия район на действие.

4. Решение № Ф-32 от 23 април 2010 г.
на САС по ф.д. № 18/2010г., ТО.

Съгласно чл. 50 ЗННД нотариусът може да
възложи на определен служител в нотариалната
кантора да връчва съобщения и книжа при
условията и реда на чл. 37-58 ГПК. Съгласно
разпоредбата на чл. 49 ГПК място на връчва-
не е жилището, вилата, местоработата, место-
служенето, седалището, мястото за осъществя-
ване на стопанска дейност или друго място,
което се обитава от адресата, както и всяко
друго място, на което адресатът може да бъде
намерен. По отношение на съдружниците в
ООД не съществува задължение за лично уча-
стие в дружествените дела и съответно адресът
на управление на дружеството не се  явява за
тях месторабота или място за осъществяване на
стопанска дейност или друго място, на което те
обичайно пребивават. Задължението на
съдружниците е да участват в управлението на
дружеството, но то се осъществява чрез участие
в работата на ОС при вземането на решения.
Текущата дейност на дружеството се осъще-
ствява от управителя и служителите на друже-
ството. Поради това адресът на управление на
дружеството се явява месторабота само за
управителя, но не и за останалите съдружници.

Извод: Връчването на нотариалните покани
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става от нотариуса – лично или от служител в
нотариалната кантора. Съдружниците в ООД
са адресати физически лица и за тях важат
общите правила – връчването се извършва в
жилището, вилата, местоработата, местослуже-
нето, седалището, мястото за осъществяване на
стопанска дейност или друго място, което се
обитава от адресата, както и всяко друго място,
на което адресатът може да бъде намерен.

5. Решение № Ф-97 от 7 декември
2010 г. на САС по т.д. № 61/2010г., ТО,
3-ти състав.

В нотариалната покана са отразени действия-
та на помощник-нотариус по чл. 592, във вр.
чл. 44, ал. 1 ГПК. От тях е видно, че на посоче-
ните дата и час той е посетил посочения в пока-
ната адрес. На този адрес твърди, че е намерил
лице, което се е представило за И.П. и същият,
след като се е запознал със съдържанието на
поканата, отказал да получи екземпляр от съща-
та. Помощник-нотариусът не посочва лични
данни от документи относно легитимацията на
лицето, с което е комуникирал. В разписката към
нотариалната покана е упоменато, че е посетен
П.М.Б., но няма лични данни, за да е безспор-
но за действията спрямо кого са били извършени.
Съгласно чл. 44, ал. 1 ГПК връчителят е длъжен
да отбележи качеството на лицето, на което е връ-
чено съобщението, след като изиска от него удо-
стоверяване на самоличността чрез представяне
на документ за самоличност (при отказ за пред-
ставяне на документ той може да поиска включи-
телно и съдействие от съответните органи). Дали
поканата ще е връчена лично на адресата или при
отказ, резултатът е един и същ – има връчване.
Но и в двата случая връчителят е длъжен да уста-
нови самоличността на лицето, на което връчва
поканата или което отказва да получи поканата,
за да бъде това връчване надлежно. Само чрез
справка с официалните документи длъжностното
лице би могло да се убеди дали извършва връчва-
нето точно на адресата и съответно адресатът ли е
лицето, което заявява отказа. В случая от самото
изявление на помощник-нотариус е видно, че
той не се е убедил кому извършва връчването.
Относно самоличността помощник-нотариусът
възпроизвежда само твърденията на страната и
използва факта, че се намира на указания адрес. 

Извод: За да бъде извършено надлежно
връчване на нотариалната покана, трябва връ-
чителят да изиска документ за самоличност,

както и да отбележи качеството и данните на
лицето, спрямо което извършва действието
връчване, от което събира сведения, или лице-
то, което отказва да получи поканата. Предла-
гам да се обсъди въпросът с компетентните
органи, които са длъжни да оказват съдействие.

6. Решение №800 от 21 февруари 2011 г.
на ВКС по гр.д. № 1613/2010г., ІІІ г.о.

Ако адресатът откаже да удостовери получа-
ването на нотариалната покана, това не засяга
връчването, тъй като отказът на адресата също
се удостоверява от връчителя. Последният е
длъжностно лице, овластено да извърши и удо-
стовери връчването, както и обстоятелствата,
при които то е извършено или се счита извър-
шено. Разписката за осъщественото връчване,
подписана от връчителя, е официален свидетел-
стващ документ, който доказва пълно връчва-
нето и всички обстоятелства, релевантни за
него.

Извод: Разписката за осъщественото връч-
ване, подписана от връчителя, е официален
свидетелстващ документ. Поканата може да
бъде връчена при отказ, като отказът се удосто-
верява от връчителя.

7. Определение от 23 юли 2009 г. на ОС-
Стара Загора по ч.т.д. № 393/2009г., ТО.

Получателят е положил само подпис, но
връчителят не е отбелязал качеството на лицето,
на което е връчено съобщението. Той е трябва-
ло непосредствено след подписа на получателя
да отрази ръкописно дали връчването е станало
лично на адресата или на негов представител и
ако е представител, да се отразят имената и
адресът му. В разписката е сложена чертичка
под думата „лично“, намираща се като разясне-
ние в скоби под тази графа. Съдът намира, че
това подчертаване не е достатъчно и не такова е
предназначението на думите в скоби под гра-
фата „получател“. Тези думи са по-скоро ука-
зание за връчителя какво трябва да направи и
какво да отразява, за да бъде удостоверено
връчването правилно съгласно изискванията на
чл. 44, ал. 1 ГПК.

Извод: Получателят на поканата се подпис-
ва за получаването й, но връчителят е този,
който отразява качеството на лицето, което е
получило поканата, като изрично трябва да се
посочи, за да е ясно и категорично дали пока-
ната е получена лично от адресата, а при полу-
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чаване от представител трябва да се запишат
имената и адреса му.

8. Решение № 196 от 17 декември 2009 г.
на ВКС по т.д. № 20/2009г., ІІ т.о.

Връчването на покана на съдружник в ООД
може да стане чрез нотариус, от съдружник, по
пощата, от лицензирана фирма, която извърш-
ва куриерски услуги, но независимо кой връчва
поканата от името на дружеството, самото
връчване трябва да стане лично на съдружника.
Няма пречка връчването да стане при отказ, но
този отказ трябва да бъде направен от съдруж-
ника, на когото се връчва поканата за общо
събрание, а не от друго лице, независимо от
това в какви отношения се намира то със
съдружника. Няма задължителен начин за
връчване на поканите, както и че никой от
начините на връчване няма приоритет пред
другия. 

Извод: Има няколко начина за връчване на
покани, един от които е чрез нотариус, като
никой от вариантите няма превес над останали-
те. Поканата може да бъде връчена при отказ,
но този отказ трябва да изхожда лично от адре-
сата.

9. Определение № 454 от 7 юни 2011 г.
на ВКС по ч.т.д. № 291/2011г., ІІ т.о.

За да е редовно връчването на адресат – тър-
говец, връчването следва да е извършено на
последния вписан в търговския регистър адрес
на управление на търговеца – чл. 50, ал. 1 от
ГПК, в неговата канцелария – чл. 50, ал. 3
ГПК, лично на търговеца или на негов овластен
представител, както и на всеки работник или
служител, който е съгласен да приеме връчвани-
те покани, призовки или други съдебни книжа.
Разпоредбата на чл. 50 от ГПК не отрича
възможността за връчване при условията на чл.
49 ГПК, ако адресатът (търговецът или овла-
стен от него представител) бъде намерен от
длъжностното лице по призоваването на друго
място от кръга на посочените в чл. 49 ГПК,
извън неговата канцелария. Не противоречи на
практиката и становището на съда, че връчва-
нето на съдружника по аргумент за по-силното
основание е равнозначно на връчването на
работник или служител в хипотезата на чл. 50,
ал. 3 ГПК. Доколкото разпоредбата на чл. 50,
ал. 3 ГПК не изисква упълномощаване на
работника или служителя като условие за

редовност на връчването, подобно изискване
не може да се поставя и за съдружника.

Извод: Покани, връчвани на адресат, който
е търговец или юридическо лице, по правило се
връчват на последния вписан в търговския
регистър адрес на управление, т.е. канцелария-
та на търговеца (това е задължително при връч-
ването чрез залепяне на уведомление), като в
този случай поканата може да бъде получена
лично от търговеца, от овластен негов предста-
вител или от всеки работник или служител,
който е съгласен да я получи. Това правило не
изключва възможността връчването на покана-
та да стане на всяко друго място, но само лично
на търговеца или на негов овластен представи-
тел. Според настоящия съдебен състав, когато
поканата е отправена до съдружник в ООД,
няма пречка поканата да бъде връчена на друг
съдружник в същото ООД по аргумент на по-
силното основание, без той да е работник или
служител в същото дружество.

10. Определение № 2840/10.12.2009г.
на ОС-Варна по ч.т.д. № 1404/2009г., ТО.

Поканата за доброволно изпълнение по
изпълнително дело е върната с отбелязване, че
на адреса на управление на фирмата-адресат не
е намерен представител, който да получи пока-
ната, удостоверено е залепване на уведомление
по чл. 47, ал. 1 ГПК. В уведомлението на
длъжника не е указано, че следва да се яви в
двуседмичен срок да получи заповед за изпъл-
нение. От данните, които са вписани от връчи-
теля в призовката за доброволно изпълнение,
не може да се направи извод за наличие на пре-
двидените от закона предпоставки за залепване
на уведомление по чл. 47, ал. 1 ГПК. Съгласно
чл. 50, ал. 3 и ал. 4 ГПК връчването на тър-
говци и ЮЛ става в канцелариите им и може да
се извърши на всеки работник или служител,
който е съгласен да ги приеме, а не непремен-
но на представляващ юридическото лице, като
уведомлението се залепя в случай, че връчите-
лят не намери достъп до канцеларията или не
намери някой (работник или служител), който
е съгласен да получи съобщението. В случая
връчителят не е посочил, че няма достъп до
канцеларията на дружеството на адреса на
управление или че не е намерил служители на
фирмата на адреса на управление, като залепя-
нето на уведомлението е обосновано с обстоя-
телството, че не е намерен представител на дру-
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жеството. Следователно съобщението не е
редовно връчено.

Извод: Изрично следва да се записва, че
няма достъп до канцеларията, както и че не е
намерен работник или служител, който е съгла-
сен да приеме нотариалната покана. В уведо-
млението трябва да се посочи, че документи-
те/книжата могат да бъдат получени в двусед-
мичен срок.

11. Определение № 96 от 24 януари
2011 г. на ВКС по ч.т.д. № 932/2010г.,
ІІ т.о.

Под „друго лице, което живее на адреса“,
следва да се разбира само лице, което живее на
същия адрес, на който живее и самият адресат,
т.е. лице, което живее в същото жилище. С
оглед на това, получател на покана по чл. 46,
ал. 2 ГПК може да бъде само лице, живеещо в
жилището, в което живее и адресатът, без да е
задължително същото да е член на неговото
домакинство. Или когато на определен адми-
нистративен адрес се намират повече от едно
жилища, лице, което живее в жилище, различно
от това на адресата, не може да получава
изпратените до него съобщения. Такова лице се
явява съсед на адресата и връчването на съоб-
щения чрез него е недопустимо.

Извод: Когато поканата до адресат физиче-
ско лице не се връчва лично, а на друго лице,
което живее на адреса, се има предвид лице,
което живее в същото жилище, в което и адре-
сатът, без да е задължително двамата да са от
едно домакинство.

12. Определение № 47 от 17 януари
2011 г. по ч.т.д. № 719/2010г., Т.К., ІІ
Т.О. на ВКС.

В случая е била връчена покана чрез залеп-
ване на уведомление по реда на чл. 47, ал. 1
ГПК, без да е посочено изрично коя от хипо-
тезите на чл. 50, ал. 4 ГПК е била налице и е
обусловила приложението на посочената раз-
поредба. В представената по делото нотариална
покана е отбелязано единствено, че връчването
на екземпляр от същата е „съгласно чл. 47 от
ГПК чрез залепване на писмено уведомление“,
а в разписката, изготвена от връчителя на пока-
ната, като причина за залепване на уведомле-
нието е посочено, че „лицето не е намерено“.
Доколкото адресат на връчването в случая е
търговско дружество, предпоставките за връч-

ване чрез залепване на уведомление не са
общите предпоставки по чл. 47, ал. 1 ГПК, а
тези, посочени в специалната норма на чл. 50,
ал. 4 ГПК – да не е намерен достъп до канце-
ларията на търговеца или да не е намерен
някой, който е съгласен да получи съобщение-
то. Следователно „ненамирането на лицето“ на
адреса (при това неизвестно колко опити за
намирането му са направени от страна на връ-
чителя) не е основание за връчване по реда на
чл. 47 ГПК. От тук и изводът, че не е налице
надлежно връчване на нотариалната покана.

Извод: В нотариалната покана трябва
изрично и конкретно да бъдат посочени при-
чините за залепване на уведомлението, т.е. не е
намерен достъп до канцеларията на търговеца
или да не е намерен някой, който е съгласен да
получи съобщението.

13. Определение № 141 от 2 февруари
2010 г. на ВКС по ч.т.д. №496/2009 г.,
І т.о.

Нотариалната покана е изпратена на вписа-
ните в търговския регистър адрес на управление
на дружествата-длъжници. Същата е върната с
отбелязване, че на адреса липсва табела, която
да сочи кои от жилищата са офиси на фирмите,
а в ап. 28 „никой не отвори вратата“, както и,
че има пощенски кутии с изписани наименова-
нията на дружествата. Съгласно чл. 50, ал. 1
ГПК мястото на връчване на съобщенията на
търговец и на ЮЛ е последният вписан в тър-
говския регистър адрес и ако лицето е напусна-
ло адреса, всички съобщения се считат за
редовно връчени. Разграничението с хипотеза-
та по чл. 50, ал. 4 ГПК е налице, ако връчите-
лят не е могъл да намери достъп до канцела-
рията или не намери някой, който е съгласен да
го получи. В последния случай връчителят е
длъжен да залепи уведомление по чл. 47, ал. 1
ГПК. Съгласно с отбелязването върху нотари-
алната покана следва да се приеме, че длъж-
ностното лице не е могло да осъществи достъп
до канцеларията на ЮЛ, като не се спори, че
адресът не е бил напуснат или че в регистъра е
вписан нов такъв. Следователно приложение
намира правилото на чл. 50, ал. 4 ГПК. 

Извод: Поканите до търговци и ЮЛ се
връчват на последния обявен в търговския
регистър адрес. В случай че връчителят не
намери достъп до канцеларията или не намери
някой, който е съгласен да получи съобщение-
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то, той залепва уведомление на вратата или на
пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен
достъп – на входната врата или на видно място
около нея. От отразяването върху разписката за
връчване на поканата или върху самата покана
трябва да става ясно (а не задължително да се
цитира дословно текстът на закона), че са били
налице обстоятелствата, при които следва да се
залепи уведомление, като тези обстоятелства
трябва подробно да се опишат.

14. Определение от 04.08.2011 г. на
СГС, І-во ГО по ч гр.д. № 8058/2011 г.

Поканата е върната с отбелязване, че „адре-
сатът не е открит на адреса, залепено уведомле-
ние на входната врата на офиса“, каквато пред-
поставка за връчване чрез залепване на уведо-
мление- съгласно специалната разпоредба на чл.
50, ал. 4 ГПК, не е предвидена за търговците и
юридическите лица. Този начин на връчване
спрямо последните е допустим само в двете
алтернативни хипотези, посочени по-горе.

Нотариалните покани до физическите лица-
авалисти са върнати с едно и също отразяване,
че „адресатът не е открит на адреса, залепено
уведомление на входната врата на апартамен-
та“, но приложението на чл. 47, ал. 1 ГПК
спрямо тях изисква кумулативното наличие на
двете условия, посочени по-горе, като във
връзка с това второ изискване в поканите не се
съдържа никаква информация. 

В записа на заповед липсват данни относно
адресите на тримата поръчители и не са прило-
жени справки относно адресната регистрация
на адресатите, поради което не може да се
направи извод дали посочените в поканите
адреси съвпадат с техните постоянни адреси или
настоящи такива или лицата нямат никаква
връзка с тях.

Извод: За да е редовно връчването чрез за-
лепване на уведомление до адресати – физиче-
ски лица, трябва уведомлението да е залепено
на постоянния или настоящия адрес на лицето,
както и да са налице  двете кумулативни пред-
поставки, посочени в чл. 47, ал. 1 от ГПК –
лицето не може да бъде намерено на посочения
адрес и не се намери лице, което е съгласно да
получи поканата/книжата. 

15. Разпореждане от 22 юли 2011г. на СГС,
ГО, 36-и състав по гр.д. №26734/2011 г.

В удостоверението, направено от нотариу-

са, е отбелязано, че е приложен чл. 47 ГПК, но
няма никакви данни дали са били налице усло-
вията за прилагане на този способ за връчване
– не е удостоверено, че връчителят не е могъл
да намери достъп до канцеларията на длъжника
или някой, който е съгласен да получи съобще-
нието (чл. 50, ал. 4 ГПК). Доколкото адресат
на връчването в случая е търговско дружество,
предпоставките за връчване чрез залепване на
уведомление не са общите по чл. 47, ал. 1 ГПК,
а тези, посочени в специалната норма на
чл. 50, ал. 4 ГПК, поради което ирелевантно
за надлежното упражняване на този способ е
отбелязването от нотариуса, че причина за за-
лепване на уведомлението е, че адресатът не е
намерен. Освен това от удостоверението на
нотариуса не става ясно дали в залепеното уве-
домление надлежно е посочено къде се намират
книжата и че те не могат да бъдат получени от
адресата в двуседмичен срок от залепването на
уведомлението.

Извод: В нотариалната покана трябва
изрично и конкретно да бъдат посочени при-
чините за залепване на уведомлението, за да
може да бъде направена преценка дали са спа-
зени изискванията на закона и връчването е
надлежно. В уведомлението трябва изрично да
се посочи къде се намират документите/книжа-
та, които трябва да бъдат получени и че полу-
чаването им може да стане в двуседмичен срок
от залепване на уведомлението.

16. Разпореждане от 20 май 2011 г. на
СРС, ГО, 29-и състав по гр.д.
№18913/2011г. 

Представената нотариална покана е върната
с отбелязване, че „адресатът не е открит на
адреса и е залепено уведомление на входната
врата“. Не са отразени каквито и да било други
обстоятелства, от които може да се направи
извод дали са били налице предпоставките на
чл. 47, ал.1 ГПК (за физически лица) или по
чл. 50, ал. 4 ГПК (за юридически лица) за
уведомяването им чрез залепване на уведомле-
ние.

17. Решение № Ф-94 от 7 декември
2010 г. на САС по рег. д. № 92/2010 г., ТО,
3-ти състав.

Отбелязванията на служителя, извършващ
връчването чрез нотариална покана, удостове-
ряват липса на външни белези за местонахож-
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дение на дружеството на посочения адрес,
както и получени данни от неназовани пои-
менно лица относно непребиваването на
„JI. г.“ ООД на адреса. Вписаните данни не
удостоверяват еднозначно напускане на адреса,
вписан в търговския регистър и актуален и към
момента на подаване заявлението. Настоящият
състав счита, че връчването на нотариалната
покана в случая е редовно извършено спрямо
адресата – юридическо лице, тъй като събрани-
те данни от адреса не сочат еднозначно напу-
скането му, за да би била приложена директно
презумпцията на чл. 50, ал. 2 от ГПК, а в
качеството му на лице, натоварено от закона за
извършване на връчването по определен ред,
изявленията на нотариалния служител са
напълно достатъчни, в качеството на официал-
но удостоверително изявление, и без позовава-
не на конкретни други лица относно факта на
неоткриване местонахождението на офиса на
търговеца или на представител на същия за
получаване на съобщенията на адреса му по
търговския регистър. Задължението на търго-
веца да поддържа актуални общодостъпни –
чрез търговския регистър – данни за търговска-
та си регистрация, вкл. седалище и адрес на
управление, за безпрепятствано осъществяване
на търговски контакти и кореспонденция, не е
само формално изискване на вписването, но
следва да обезпечи третите лица във възмож-
ността да осъществяват такива контакти и уве-
домяват надлежно търговеца за предприемани
и засягащи неговата или тяхна правна сфера.
Неизпълнението му следва да бъде санкциони-
рано с приложимостта на чл. 50 ГПК и при
уведомявания в отношения по връчване съоб-
щения между търговци, при липса на друг,
законово уреден и снабден с гаранции за инте-
ресите на всяка от страните ред. В смисъла на
гореизложеното настоящият състав намира, че
нормата на чл. 592, ал. 2 ГПК следва да се тъл-
кува като приложима и в отношенията между
търговци, по уведомяване за актове или дей-
ствия, за които ТЗ, несъдържащ съответни
уреждащи разпоредби, изисква такова уведо-
мяване. Да се приеме противното означава да
се постави страната, целяща уведомяването, в
невъзможност да завърши надлежно необходи-
мия фактически състав, поради виновното
поведение на другата страна адресат.

Извод: Връчване на съобщения чрез нота-
риална покана се прилага и спрямо търговци,

като поканата е надлежно връчена чрез залеп-
ване на уведомление, когато това е станало на
адреса, посочен като адрес на седалище или
управление към момента на залепването на
уведомлението, съгласно извършена справка в
Търговския регистър. Изявленията на лицето –
служител в нотариална кантора, натоварено да
връчва нотариални покани и книжа, са офи-
циални удостоверителни изявления.

18. Решение № Ф-61 от 8 юли 2010 г. на
САС по т.д. № 46/2010г., ТО, 5-и състав.

Връчването на поканата е оформено с под-
пис и печат на нотариуса, удостоверяващи
връчване по реда на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ГПК.
Действително нормата на чл. 50 ЗННД пре-
движда връчването на съобщения и книжа да се
извършва при условията и по реда на
чл. 37–58 ГПК, но по отношение на нотари-
алните покани в чл. 592, ал. 1 и 2 ГПК е пре-
двиден специален ред за връчването на нотари-
алните покани, а именно това да става лично на
лицето, до което е адресирана нотариалната
покана. Наличието на такъв ред изключва
общите разпоредби на ГПК.

Извод: Настоящият състав приема станови-
ще коренно различно от досегашните, а имен-
но, че връчването на нотариалните покани
става само лично на лицето, но не и чрез залеп-
ване на уведомление.

19. Решение от 5 февруари 2009 г. на
ОС-Ловеч по гр.д. № 446/2008 г., ГК

Нотариалната покана не е връчена на стра-
ната, а е оформен отказ за получаване чрез
подписа на двама свидетели. Съдът счита, че
нотариалната покана не може да се счете за
редовно връчена, тъй като липсват надлежни
доказателства да е била сведена до знанието на
страната в охранителното производство по
извършване на нотариални действия. Връчва-
нето на нотариалната покана не може да бъде
оформено по общия ред за връчване на книжа
в исковия процес по ГПК, тъй като се касае за
самостоятелен вид производство гл. 54 ГПК и
е предвиден специален ред за извършването му
по чл. 592 ГПК, който в случая не е спазен.

Извод: Настоящият състав приема, че връч-
ването на нотариалната покана е надлежно
само ако поканата е достигнала до знанието на
адресата, т.е. не е допустимо връчване на пока-
ната при отказ за получаването й.
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Предлагаме на вашето внимание
извадки от определения на ВКС, САС и
други съдилища относно връчването на

нотариални покани чрез нотариус

Процедурата е регламентирана от:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН

КОДЕКС (ГПК) – чл. 569, т. 34, чл. 574,
чл. 592

ЗАКОН за нотариусите и нотариалната
дейност (ЗННД) – чл. 50

ТАРИФА за нотариалните такси към
Закона за нотариусите и нотариалната дей-
ност

Цел на производството
Производството се осъществява, когато

някое лице (физическо или юридическо)
желае чрез нотариус да отправи покана
и/или уведомление до друго лице (чл. 592,
ал. 1 и ал. 2 от ГПК).

Чрез нотариалната покана се осигурява
едно доказателствено средство за този, който
я е отправил, в едни бъдещи отношения с
поканеното лице или в един бъдещ правен
спор, разрешаван пред съдебна институция
или по друг начин.

Чрез нотариалната покана е препоръчи-
телно да се определя срокът на едно безсроч-
но задължение (чл. 84, ал. 2 от ЗЗД), да се
правят всякакви уведомявания между стра-
ните по дадено правоотношение, за които
законът или договор предвиждат писмена
форма (чл. 87, ал. 1 от ЗЗД) и други подоб-
ни.

Нотариална покана може да отправя
всяко лице, което има правен интерес от
това. Не е необходимо наличието на този
правен интерес да се доказва пред нотариуса,
чрез който се връчва поканата. Достатъчно е
лицето, отправящо поканата, да твърди, че
има такъв интерес.

Нотариалната покана може да бъде
отправена до всяко физическо или юридиче-
ско лице, без значение дали отправящото
лице е в някакво правоотношение с адресата.

Нотариалната покана може да бъде пода-
дена и чрез пълномощник, като той трябва
да е изрично упълномощен за това или от
естеството на упълномощаващата сделка да
следва това (вж. Упълномощаване). На
практика всяко дееспособно лице може да
бъде приносител-пратеник и да представи
нотариална покана, подписана от друго лице
за връчване чрез нотариуса. Не е необходи-
мо никакво пълномощно за това, а още по-
малко изрично. Нотариусът не се интересува
нито от лицето, което я изпраща, нито от
лицето, до което се изпраща нотариалната
покана.

Осъществяване на производството
Нотариална покана може да се отправи

чрез всеки правоспособен нотариус –  без да
се съобразява районът на действие на съот-
ветния нотариус с адреса (седалището) на
отправящото поканата лице и на адресата –
чл. 570, ал. 2 от ГПК.

Забележка:
Препоръчително е поканата да се отправя

чрез нотариус с район на действие, където е и
адресът (седалището) на адресата. Това се
прави, за да може поканата да бъде връчена
от служител на нотариуса лично на получате-
ля (вж. чл. 50 от ЗННД) и при евентуален
негов отказ да я получи, това да се удостове-
ри по реда на чл. 44, ал. 1 от ГПК.

Производството започва с устна молба на
лицето, желаещо да изпрати поканата,
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отправена до нотариуса или деловодството
му – чл. 571 от ГПК.

Необходими документи
За връчване на нотариална покана чрез

нотариус трябва да се представят три или
повече (в зависимост от броя на адресатите)
еднообразни екземпляра съгласно чл. 592,
ал. 1 от ГПК. Тя може да е написана на ръка
или напечатана.

Ако поканата се отправя от пълномощ-
ник, се представя неговото пълномощно.

Нотариални такси
Нотариалните такси се определят по

основание и размер съгласно правилата на
глава седма от ЗННД. За връчване на пока-
на чрез нотариус се начислява обикновена
нотариална такса.

Размерът на нотариалната такса се опре-
деля по т. 3 от Тарифата за нотариалните
такси към Закона за нотариусите и нотариал-
ната дейност. Екземплярите за връчване се
таксуват по 20 лв., а останалите се таксуват
като преписи – по 3 лв. за първа страница и
по 2 лв. за всяка следваща (вж. т. 6 от съща-
та тарифа).

Таксата се внася по сметка на нотариуса
(вж. чл. 86 от ЗННД) при представяне на
поканата пред нотариуса – чл. 88, ал. 1 от
ЗННД.

Вътрешен ход на производството
При представяне на поканата нотариусът

трябва да провери съдържанието на нотари-
алната покана само относно това, дали не
съществува пречка за осъществяване на съот-
ветното нотариално действие съобразно
изискванията на чл. 574 от ГПК, във връзка
с чл. 26 от ЗЗД и чл. 575 от ГПК.

Нотариусът не проверява съдържанието
на поканата относно съществуването на
някакви правоотношения между изпраща-
щото лице и адресата или за наличието и вер-
ността на твърдените в нея изявления. Той не
удостоверява нито съдържанието на покана-
та, нито подписа на изпращащото я лице. С
нотариалната покана се удостоверява актът
на връчване на поканата на нейния адресат.

При представяне на поканата пред нота-
риуса същият удостоверява върху всеки

екземпляр: датата на представяне; нотариуса,
пред който се представя; лицето, представило
поканата (адрес); регистрационния номер по
регистър, том, където е подредена поканата,
и номер (чл. 592, ал. 1 от ГПК).

След извършване на гореописаното удо-
стоверяване единият екземпляр се подрежда
в нарочна книга при нотариуса, вторият
екземпляр се оставя на разположение на
изпращащото лице, а останалите се връчват
на адресатите по правилата на чл. 37–58 от
ГПК.

След връчването на поканата на адресата
се прави отбелязване върху екземпляра,
подреден при нотариуса, и този за изпраща-
щото лице (чл. 592, ал. 1 от ГПК), удостове-
ряващо акта на връчване и датата (във връзка
с горното вж. чл. 17 от Наредба №32 от
29.01.1997 г. за служебните архиви на
нотариусите и нотариалните кантори и при-
ложение № 6 към същия член).

След удостоверяване връчването на пока-
ната нотариусът предава на изпращащото
лице екземпляра, предназначен за него,
срещу подпис – чл. 592, ал. 1 от ГПК – при
спазване на правилата на чл. 20 от Наредба
№ 32 от 29.01.1997 г. за служебните архи-
ви на нотариусите и нотариалните кантори.

Отказ и обжалване
При отказ да даде ход на производството

или да връчи поканата, нотариусът се произ-
нася с мотивиран отказ.

Отказът на нотариуса да извърши нотари-
ално действие може да се обжалва с частна
жалба по реда на чл. 278 от ГПК (чл. 577 от
ГПК).

Определение №96 от 24.01.2011 г.
на ВКС по ч. т. д. №932/2010 г., II
т. о., ТК, докладчик съдия Камелия
Ефремова

По приетия за релевантен за делото
въпрос настоящият състав приема следното:
Съгласно разпоредбата на чл. 38 ГПК връч-
ването на съобщения на страните се извърш-
ва на адреса, който е посочен по делото,
респ. на настоящия или постоянния адрес на
адресата. В чл. 45 е установено правилото за
връчване на съобщенията лично на адресата.
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Същевременно обаче законът е допуснал
връчването на съобщението да се извърши и
на друго лице, което е съгласно да го приеме,
в случаите, когато личното връчване е невъ-
зможно (чл. 46 ГПК). Това друго лице
може да бъде всеки пълнолетен от домашни-
те на адресата или който живее на адреса.
Под „друго лице, което живее на адреса“,
следва да се разбира само лице, което живее
на същия адрес, на който живее и самият
адресат, т.е. лице, което живее в същото
жилище. Този извод следва категорично от
логическото тълкуване на разпоредбата на
чл. 38 във връзка с чл. 46, ал. 2 ГПК и от
изричната дефиниция на понятието „адрес“
на физическите лица, дадена в разпоредбите
на чл. 89, ал. 1 и ал. 3 от Закона за граждан-
ската регистрация, според която адресът е
еднозначното описание на мястото, където
лицето живее или получава кореспонденция-
та си и което включва наименование на
улица, площад, булевард, жилищен ком-
плекс, квартал, номер, вход, етаж, апарта-
мент. От посочения начин на дефиниране
на адреса се налага изводът, че адресът пред-
ставлява конкретното жилище, в което даде-
но лице живее. С оглед на това следва да се
приеме, че получател на съобщението по
реда на чл. 46, ал. 2 ГПК може да бъде само
лице, живеещо в жилището, в което живее и
адресатът, без да е задължително същото да е
член на неговото домакинство. Или когато
на определен административен адрес се
намират повече от едно жилища, лице, което
живее в жилище различно от това на адреса-
та, не може да получава изпратените до него
съобщения. Такова лице се явява съсед на
адресата и връчването на съобщенията чрез
него е недопустимо.

С оглед отговора на значимия за делото
въпрос, настоящият състав намира, че в слу-
чая е налице нередовно връчване на съобще-
нието до ищеца С. Д. с указанията за отстра-
няване на нередовностите по исковата молба,
дадени с разпореждане № 267 от 26 май
2010 г. От показанията на разпитаната по
делото свидетелка Л. К. се установява, че
ищецът и неговата сестра Т. Б., която е
получила съобщението, живеят в къща-близ-
нак, но в отделни жилища с различни входо-
ве. Поради това не може да се приеме, че

сестрата се явява друго лице по смисъла на
чл. 46, ал. 2 ГПK, чрез което може да бъде
извършено връчването. Оттук и изводът, е
ищецът не е бил надлежно уведомен за даде-
ните му указания за отстраняване нередов-
ностите на исковата молба и поради това раз-
пореждането за връщането й е незаконо-
съобразно. Като е приел обратното, въззив-
ният съд е постановил неправилен акт, който
следва да бъде отменен, а делото – върнато на
първоинстанционния съд за продължаване
на съдопроизводственитe действия, който
следва да отчете факта, че понастоящем
дадените на ищеца указания вече са изпълне-
ни с депозираната от него молба вх. №1500
от 25 юни 2010 г.

Предвид отмяната на разпореждането за
връщане на исковата молба, подадената част-
на касационна жалба срещу въззивното
определение, в частта, с която е потвърдено
определението за отказ да бъде възстановен
срокът за отстраняване  нередовностите на
исковата молба, се явява недопустима пора-
ди липса на правен интерес и като такава
следва да бъде оставена без разглеждане.

Определение от 23.07.2009 г. на ОС –
Стара Загора по ч. т. д. №393/2009 г.,
ТО, докладчик председателят Стефан Сара-
неделчев

чл. 44. ал. 1 ГПК, чл. 413, ал. 2 ГПК

Производството е по чл. 413, ал. 2 ГПК и
е образувано по частна жалба на „Ю. И Е.
Д. Б.“ АД – гр. С., със съдебен адрес гр. С.,
ул. „Б. п. С.“ № *, сгр. **, ет. * против
разпореждане №1303 по ч.гр.д.
№1233/2009 г. по описа на Старозагор-
ския районен съд.

Окръжен съд – гр. Стара Загора, в
настоящия си състав, като въззивна инстан-
ция, след като обсъди данните по делото,
установи:

Преписи от частната жалба са изпратени
на въззиваемите П. Ф. Ф., В. П. М. и Ц. Г.
И. Видно от приложената по делото разпис-
ка за връчване съобщение с приложен пре-
пис от частната жалба на В. М. (вж. лист 6 от
делото), връчителят не е спазил разпоредбата
на чл. 44, ал. 1 ГПК. Това е така, защото за
получател е положен само подпис, но връчи-
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телят не е отбелязал качеството на лицето, на
което е връчено съобщението. Той е трябва-
ло непосредствено след подписа на получате-
ля да отрази ръкописно, дали връчването е
станало лично на В. М. или на неин предста-
вител и ако е неин представител, да се отразят
имената и адресът му.

Съобщението с препис от частната жалба,
изпратено до въззиваемия Ц. Г. И., е върна-
то невръчено със забележка, че това лице е
починало. Първоинстанционният съд слу-
жебно е събрал доказателства за датата на
смъртта и наследниците на Ц. И., след което
е постановил определение с дата 19 юни
2009 г., с което е обезсилил разпореждане
№1304/21.04.2009 г. в частта, с която
заявлението за издаване на заповед за неза-
бавно изпълнение срещу Ц. И. е отхвърлено
и е прекратил производството по ч. гр. д.
№1233/2009 г. по описа на СтРС срещу
Ц. И. Съобщения с преписи от това опреде-
ление са изпратени на молителя и на въззи-
ваемите В. М. и П. Ф. Видно от разписката
за връчване съобщение на В. М. (вж. лист
16), връчителят отново не е удостоверил
връчването при прецизно спазване разпо-
редбата на чл. 44, ал. 1 ГПК. Положен е
подпис за получател и след него липсва
пояснение дали този подпис е положен
лично от В. М. или от неин представител и
ако е от неин представител, да се посочат
трите му имена и адресът. Вярно е, че в тази
разписка за разлика от предходната е сложе-
на чертичка под думата „лично“, намираща
се като разяснение в скоби под тази графа.
Съдът намира, че това подчертаване не е
достатъчно и не такова е предназначението
на думите в скоби под графата „получател“.
Тези думи са по-скоро указание за връчите-
ля какво трябва да прави и какво да отразява,
за да бъде удостоверено връчването правил-
но съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1
ГПК.

Съобщение с препис от определение с
дата 19.06.2009 г. е изпратено и на въззи-
ваемия П. Ф., но разписката (вж. лист 11)
също не е оформена достатъчно пълно. В
графа две за „получател“ е посочен К. Д. Я.
с пояснение „син“. Това пояснение не е
достатъчно, защото връчителят е трябвало да
изпише ясно и точно дали синът с пълноле-

тен и дали живее на адреса на П. Ф., а ако
има друг адрес, да се посочи адресът му.

Поради всичко изложено въззивният съд
намира, че образуваното пред него произ-
водство следва да бъде прекратено и делото да
се върне на районния съд, който да изпълни
задълженията си по администриране на част-
ната жалба, както и задължението по връчва-
не съобщения с препис от определение с дата
**. **. ****г.,  като даде необходимите ука-
зания на връчителя да удостовери връчване-
то на съобщенията, изпратени до въззивае-
мите, съгласно изискванията на чл. 44, ал. 1
ГПК.

Водим от изложеното, съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. т. д.

№393/2009 г. по описа на Окръжен съд –
гр. Стара Загора.

ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – гр.
Стара Загора, за изпълнение указанията,
дадени с обстоятелствената част на това
определение, след което частната жалба неза-
бавно да се изпрати за разглеждането й от
окръжния съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на
обжалване.

Решение №800 от 21 февруари
2011 г. на ВКС по гр.д. №1613/2010г.,
III г.о., ГК, докладчик председателят
Симеон Чаначев

Спазени са изискванията на чл. 44, ал. 1
ГПК за връчване на съобщението, съответно
за удостоверяването му като правно дей-
ствие. Доводът на молителката за това, че е
допуснато процесуално нарушение при
връчване на съобщението по чл. 131 ГПК
поради липсата на подпис на свидетел, е
незаконосъобразен. Според сега действаща-
та и приложима към случая процесуално-
правна уредба, ако адресатът откаже да удо-
стовери получаването, това не засяга редов-
ността на връчването, тъй като отказът на
адресата също се удостоверява от връчителя.
Последният е длъжностно лице, овластено да
извърши и удостовери връчването, както и
обстоятелствата, при които то е извършено
или се счита извършено. Разписката за осъ-
щественото връчване, подписана от връчите-
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ля, е официален свидетелстващ документ,
който доказва пълно връчването и всички
обстоятелства, релевантни за него. Поради
това не е налице основание за отмяна по чл.
303, ал. 1, т. 5 ГПК във връзка с поддържа-
ните обстоятелства. Не са налице основания
по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК за отмяна на
съдебния акт, поради което молбата следва да
се остави без уважение...

Определение №517 от 5 юли 2011 г. на
ВКС по ч.т.д. №187/2011 г., II т.о.,
ТК, докладчик съдия Емилия Василева

По релевантните процесуалноправни
въпроси има установена съдебна практика,
създадена на основание чл. 274, ал. 3 ГПК и
обективирана в определение №141 от 2
февруари 2010 г. по ч.т.д. №496/2009
г., ВКС, ТК, I т. о. и др., съгласно която по
силата на чл. 50 ЗННД при връчването от
нотариуса на нотариални покани се спазват
правилата на чл. 37 – чл. 58 ГПК. Когато
нотариусът, респективно връчителят не
намери адресата на посочения адрес и не се
намери лице, което е съгласно да получи
съобщението, връчителят е длъжен да залепи
уведомление на вратата или на пощенската
кутия, а когато има достъп до пощенската
кутия, следва да се пусне уведомление и в
нея. Смисълът на залепване на уведомление-
то и пускането му в пощенската кутия е адре-
сатът да се яви на указаното място в двусед-
мичен срок да получи съответните книжа.
Когато лицето не се яви в срока да получи
книжата с неговото изтичане се счита, че
книжата са връчени съгласно чл. 47, ал. 5
ГПК. Посочената разпоредба намира при-
ложение и при връчване на нотариална
покана съгласно разпоредбата на чл. 50
ЗННД, независимо от обстоятелството, че
не се назначава особен представител, тъй
като не се касае до исково производство.
Въззивното определение е постановено в
противоречие с постоянната практика на
ВКС, създадена по реда на чл. 274, ал. 3
ГПК, поради което обжалваното определе-
ние на СГС следва да се допусне до каса-
ционно обжалване на основание чл. 280,
ал. 1, т. 1 ГПК. 

В настоящия случай нотариалната покана

с предявяване на издадения на 12 август
2008 г. запис на заповед за плащане е
изпратена на адреса на длъжника, посочен в
записа на заповед непосредствено след дан-
ните на личната му карта, и от извършеното
от нотариуса удостоверяване е видно, че
лицето не е могло да бъде открито на адреса,
поради което е залепено уведомление на
входната врата и такова е пуснато в пощен-
ската кутия на 8 септември 2009 г. на осно-
вание чл. 47, ал. 1 ГПК. При тези фактиче-
ски  констатации се налага изводът, че с изти-
чане на двуседмичния срок, т.е. на
12.09.2009 г. (вторник) съобщението се
счита връчено и следователно към посочена-
та дата е настъпила изискуемостта на взема-
нето.

Определение №141 от 2.02.2010 г.
на ВКС по ч. т. д. №496/2009 г.,
I т.о., ТК, докладчик съдия Тотка Калчева

чл. 417, т. 2 ГПК

Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2
ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба
на „О“ ООД и „О“ Е., гр. В. срещу опреде-
ление №1373/24.06.2009 г.,  постанове-
но по ч. гр. д. №745/2009 г. от Варнен-
ския окръжен съд, с която е потвърдено раз-
пореждане №6929/16.03.2009 г. по ч.
гр. д. №1832/2009 г. на Варненския
районен съд за издаване на заповед за неза-
бавно изпълнение и изпълнителен лист
срещу длъжниците-касатори в полза на „А“
АД., гр. С. за сумата от 5562436.62 евро,
лихви и разноски въз основа на извлечение
от счетоводна сметка и договор за кредит от
15 март 2007 г.

Частните жалбоподатели поддържат, че
определението е неправилно, а допускането
на касационното обжалване основават на
произнасянето от въззивния съд по правни
въпроси в противоречие с практиката на
ВКС и които са решавани противоречиво от
съдилищата.

Ответникът „А“ А. Е., Република Г., чрез
„А“ оспорва частната жалба.

Върховният касационен съд, Търговска
колегия, Първо отделение констатира, че
частната жалба е подадена от надлежна стра-
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на, срещу акт, подлежащ на обжалване по
реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК и е спазен
преклузивният срок по чл. 275, ал. 1 ГПК.

Производството по делото е образувано
по заявление за издаване на заповед за неза-
бавно изпълнение и изпълнителен лист въз
основа на извлечение от счетоводните книги
съгласно чл. 417, т. 2 ГПК.

За да постанови обжалваното определе-
ние, Варненският окръжен съд е приел, че
извлечението от сметка е редовно от външна
страна и отразява настъпилата предсрочна
изискуемост на кредита, като не е необходи-
мо представянето на договора за банков кре-
дит и специална покана, с която длъжникът
да се уведоми за наличието на предсрочна
изискуемост на кредита.

Според частните жалбоподатели значими-
те правни въпроси по смисъла на чл. 280,
ал. 1 ГПК са за правосубектността на клона
на търговското дружество-заявител в запо-
ведното производство и за предпоставките за
настъпване на предсрочната изискуемост на
кредита.

Съставът на ВКС констатира следното:
По първия въпрос частните жалбоподате-

ли твърдят, че клонът на чуждестранно юри-
дическо лице не разполага с правосубектност
и се позовават на три решения на ВКС. В
случая заявлението действително е депозира-
но от името на клона на „А. Банка – клон
България“. В изпълнение на указания от
районния съд заявителят е представил извад-
ка от протокол на Управителния съвет на „А“
А. Е., Република Г. относно представителна-
та власт на клона и пълномощни, издадени
от управителя на банката за Република Бъл-
гария. В цитираните решения на ВКС е
прието, че търговският клон не може да бъде
страна в съдебния процес, поради което
следва да се допусне касационното обжалва-
не на основание чл. 280. ал. 1, т. 1 ГПК.

По втория въпрос за момента и предпо-
ставките за настъпване на предсрочната
изискуемост на кредита ВКС е постановил
решения по реда на чл. 290 ГПК – Реше-
ние № 58/15.04.2009 г. по т. д. №584/
2008 г. на ІІ т. о. и Решение №92/
16.06.2009 г. по т. д. № 467/2008 г. на
II т. о. В тези решения е прието, че пред-
срочната изискуемост не настъпва автома-

тично с факта на неплащане на съответните
вноски, а с упражняване на правомощието
на банката да направи кредита предсрочно
изискуем. Посочената практика следва да се
съобразява от съдилищата и след като въззив-
ният съд е изложил съображения, че за пред-
срочната изискуемост на кредита не е
необходимо специално уведомление от бан-
ката и изследването на клаузите на сключения
договор, касационното обжалване следва да
се допусне съгласно чл. 280, ал. 1. т. 1 ГПК.

Настоящият състав на Първо отделение на
Търговската колегия на ВКС намира, че въз-
зивното определение е постановено в проти-
воречие с практика на ВКС по поставените
въпроси.

Заявител в заповедното производство
може да бъде правосубектно юридическо
лице, с каквото качество клонът на търгов-
ското дружество не разполага. Липсата на
процесуална правоспособност обуславя
извод за недопустимост на производството
по чл. 417 ГПК. Указанията на районния съд
за установяване на представителната власт на
пълномощника на заявителя са изпълнени,
но независимо от това заповедта за изпълне-
ние е издадена в полза на клона, а не на юри-
дическото лице.

На следващо място, с разпоредбата на
чл. 29.2.2 от договора за кредит от
15.03.2007 г. е предвидено, че банката раз-
полага с правото да обяви кредита изцяло за
предсрочно изискуем при просрочие от 2
месеца за плащането на коя да е погасителна
вноска – главница и/или лихви. Банката се е
възползвала от предоставената възможност и
с нотариална покана (приложена към заяв-
лението) е обявила кредита за предсрочно
изискуем.

Частните жалбоподатели оспорват редов-
ността на връчване на нотариалната покана,
като твърдят, че на адреса на изпращане на
поканата се помещават офисите на двете
дружества и след като нотариусът не е наме-
рил лице, на което да връчи съобщението, е
следвало да пусне уведомление в пощенската
кутия.

По силата на чл. 50 ЗННД при връчва-
нето от нотариуса на нотариални покани се
спазват правилата на чл. 37–58 ГПК. Нота-
риалната покана е изпратена на вписаните в
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търговския регистър адреси на управление на
дружествата-длъжници. Същата е върната с
отбелязване, че на адреса липсва табела,
която да сочи, кои от жилищата са офиси на
фирмите, а в ап. 28 „никой не отвори врата-
та“, както и че има пощенски кутии с изпи-
сани наименования на дружествата.

По силата на чл. 50, ал. 1 и ал. 2 ГПК
мястото на връчване на съобщения на търго-
вец и на юридическо лице е последният впи-
сан в търговския регистър адрес и, ако лице-
то е напуснало адреса, всички съобщения се
считат за редовно връчени. Разграничението
с хипотезата по чл. 50, ал. 4 ГПК е налице,
ако връчителят не е могъл да намери достъп
до канцеларията или да намери някой, който
е съгласен да го получи. В последния случай
връчителят е длъжен да залепи уведомление
по чл. 47, ал. 1 ГПК.

Съгласно с отбелязванията върху нотари-
алната покана следва да се приеме, че длъж-
ностното лице не е могло да осъществи
достъп до канцеларията на юридическото
лице, като не се спори, че адресът не е бил
напуснат или че в регистъра е вписан нов
такъв. Следователно приложение намира
правилото на чл. 50, ал. 4 ГПК. Липсват
данни за изпълнение на процедурата по чл.
47, ал. 1 ГПК, поради което нотариалната
покана не е редовно връчена на длъжниците.
Това обстоятелство обуславя правния извод,
че предсрочната изискуемост на кредита не е
настъпила, поради което не са налице пред-
поставките по чл. 418, ал. 2 ГПК за издава-
не на заповед и разпореждане за незабавно
изпълнение.

По тези съображения актът на Варнен-
ския окръжен съд следва да се отмени, като се
обезсилят разпореждане №6929/16 март
2009 г., заповед №1573/ 16 март 2009 г.
и издаденият въз основа на тях изпълнителен
лист.

Разноски за настоящото производство не
са претендирани.

Мотивиран от горното, Върховният каса-
ционен съд

ОПРЕДЕЛИ:
Отменя определение №1373/24 юни

2009 г., постановено по ч. гр. д. №745/
2009 г. от Варненския окръжен съд, както и

Обезсилва разпореждане №6929/16

март 2009 г. и заповед №1573/ 16 март
2009 г., постановени по ч. гр. д. №1832/
2009 г. на Варненския районен съд и изда-
дения въз основа на тях изпълнителен лист.

Определението е окончателно.

Решение №196 от 17.12.2009 г. на
ВКС по т. д. №20/2009 г., II т. о.,
ТК, докладчик съдия Тодор Домузчиев

Чл. 139, ал. 1 ТЗ постановява, че общото
събрание на дружество с ограничена отго-
ворност се свиква с писмена покана, получе-
на от всеки съдружник най-малко седем дни
преди датата на заседанието, ако не е пре-
двидено друго в дружествения договор, като
в поканата се посочва и дневният ред. Импе-
ративният характер на този текст няма пре-
двид начина, по който следва да стане връч-
ване на поканата, а това означава, че връчва-
нето може да стане чрез нотариус, от
съдружник, по пощата, от лицензирана
фирма, която извършва куриерски услуги, но
независимо кой връчва поканата от името на
дружеството, самото връчване трябва да
стане лично на съдружника. Няма пречка
връчването да стане при отказ, както е стана-
ло и в процесния случай, но този отказ тряб-
ва да бъде направен от съдружника, на кого-
то се връчва поканата за общото събрание, а
не от друго лице, независимо от това в какви
отношения се намира то със съдружника.
Ето защо неправилно е прието от въззивния
съд, че връчването при отказ е могло да стане
дори и чрез близките на съдружника съгласно
чл. 47, ал. 1 изр. последно ГПК (отм.), като
в случая съдът неправилно прави аналогии с
реда, предвиден в ГПК за връчване на при-
зовки и съобщения.

Неправилно се приема от Пловдивския
апелативен съд в обжалваното решение, че с
оглед разпоредбата на чл. 50 ЗННД, която
препраща по отношение на връчване на
книжа в нотариалното производство към реда
за връчване на призовки и съобщения опре-
делен в чл. 41–52 ГПК (отм.), че поканата за
общото събрание е трябвало да се връчи на
ищеца при отказ от нотариуса – според въз-
зивния съд „ако имаше отказ, то не свидете-
лите трябваше да го отразят, а нотариусът,
чрез когото е ставало връчването“.
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Приетото, че нотариусът е следвало да
отрази отказа, означава, че в този случай въз-
зивният съд счита, че връчването на покана-
та задължително е следвало да стане чрез
нотариус, а, както бе отбелязано и по-горе,
няма задължителен начин за връчване на
поканите, както и че никой от начините на
връчване няма приоритет пред другия.

Неправилно въззивният съд е приел, че „в
протокола от 14 юли 2006 г. на общото
събрание е отразено, че нот. поканата е връ-
чена при отказ, докато от съдържанието на
забележка, изготвена лично от връчващия
нотариус С. Ч., е отразено точно обратното:
поканата не е оформена при отказ, тъй като
според нотариуса връчването на покани спо-
ред ТЗ ставало лично“.

Изводът на въззивния съд не се обоснова-
ва от събраните по делото доказателства.

В протокола от 14 юли 2006 г. на общо-
то събрание е отразено, че „С. Д. И. –
редовно уведомен с покана, връчена на 6
юли 2006 г. при отказ, оформен с подписи-
те на двама свидетели, не се явява“. Следова-
телно връчване, и то при отказ, е имало, но
не на нот. покана, а на обикновената пока-
на.

Безспорно е, че в процесния случай връч-
ване на покана за общото събрание на ответ-
ното дружество чрез нотариус като обекти-
вен факт не е осъществено, както е безспорен
и фактът, че покана за общото събрание е
връчена на ищеца лично от съдружника Д. Д.
при отказ, който е оформен с подписа на
двама свидетели, за което има направено
признание и от самия ищец в исковата
молба. Настоящият състав счита, че няма
пречка поканата да се връчи по този начин,
след като връчването не е могло да се извър-
ши чрез нотариус, и то независимо от при-
чините за това невръчване.

Предвид изложеното, след като е налице
спазено изискването на императивната раз-
поредба на закона за лично връчване на
съдружника на поканата за общото събрание
на ответното дружество на 14 юли 2006 г.,
след като е спазен 7-дневният срок и след
като поканата е съдържала дневния ред на
събранието, няма основания да се приеме, че
същото е проведено при неспазване на про-
цедурни правила.

Като е приел обратното, въззивният съд е
постановил незаконосъобразно решение,
което следва да се отмени и вместо него се
постанови друго, с което искът по чл. 74 ТЗ
се отхвърли като неоснователен, като на
касатора се присъдят направените съдебни
разноски.

Водим от горното, състав на II търг. отде-
ление на ВКС,

РЕШИ:
ОТМЕНЯВА решение №168/29 август

2008 г. по гр. д. №104/2008 г. на Плов-
дивския апелативен съд и вместо него

Решение №Ф-32 от 23.04.2010 г.
на САС по ф. д. №18/2010 г., т.о., 5-и
състав, докладчик съдия Вероника Нико-
лова

чл. 49 ГПК, чл. 126, ал. 3 ТЗ

По отношение на съдружниците в друже-
ството с ограничена отговорност не съще-
ствува задължение за лично участие в друже-
ствените дела и съответно адресът на упра-
вление на дружеството не се явява за тях
месторабота или място за осъществяване на
стопанска дейност или друго на място, на
което те обичайно пребивават. Задължение-
то на съдружниците е да участват в управле-
нието на дружеството, но то се осъществява
чрез участие в работата на общото събрание
при вземането на решения. Текущата дей-
ност на дружеството се осъществява от упра-
вителя и служителите на дружеството. Пора-
ди това адресът на управление на дружество-
то се явява месторабота само за управителя,
но не и за останалите съдружници.

Производството е по реда на чл. 25, ал. 4,
изр. 2-ро от Закона за търговския регистър
(ЗТР).

С решение №45 от 9 февруари 2010 г.,
постановено по фирмено дело №32/2010
г., СГС, ФО, е оставил без уважение жалба-
та на „Г. ВВВ“ ООД, срещу отказ на АВп –
Търговски регистър №20100106150610/
12.01.2010 г. за вписване на промени по
партидата на „Г. ВВВ“ ООД.

В законоустановения срок по делото е
постъпила въззивна жалба от „Г. ВВВ“
ООД чрез адв. М., с която се обжалва пър-
воинстанционното решение като неправил-
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но и незаконосъобразно. Твърди се, че е спа-
зена изцяло процедурата по изключването на
съдружниците Н. А. и В. Л., като са им били
връчени редовно писмени предупреждения
за изключването им и покана за свиканото
общо събрание на съдружниците. Жалбопо-
дателят твърди, че доказването на факта, че
предупрежденията са достигнали до изключ-
ваните съдружници не е предмет на реги-
стърното производство поради ограниче-
нията, наложени от нормата, която го регла-
ментира – чл. 21 от ЗТР. Счита, че фактът на
получаване на предупрежденията може да
бъде обсъждан, оспорван и доказван един-
ствено и само в исковото производство по чл.
74 от ТЗ. Поддържа, че поканата за насро-
ченото общо събрание до съдружника В. Л. е
била връчена на адреса на адв. А. А., който
самият съдружник е посочил като адрес за
кореспонденция с нотариална покана до
управителя на дружеството от 24.11.2009 г.
Счита за неправилни доводите на първоин-
станционния съд, че липсата на адвокатско
пълномощно за упълномощаване на адв. А.
е пречка за приложението на нормата на чл.
51 от ГПК. Жалбоподателят моли съдът да
отмени обжалваното решение и вместо него
постанови друго, с което да даде задължител-
ни указания на длъжностното лице по реги-
страция от АВп – Търговски регистър за
извършване на исканото вписване.

Пред настоящата съдебна инстанция не са
представени нови доказателства.

САС, ТО, 5-ти състав, след като обсъди
оплакванията в жалбата във връзка с атакува-
ния съдебен акт, намира следното:

Жалбата е допустима, като подадена в
срока по чл. 25, ал. 4 от ЗТР от страна в
първоинстанционното производство –
оиравомощено по смисъла на чл. 600 от
ГПК лице.

Жалбата е срещу подлежащ на въззивно
обжалване по силата на чл. 25 от ЗТР вали-
ден и допустим съдебен акт.

Преценявайки основателността на жалба-
та, съдът взе предвид следното:

СГС е сезиран с жалба, подадена от „Г.
ВВВ“ ООД, гр. С., срещу отказ
№20100106150610/12.01.2010 г. на
АВп – Търговски регистър за вписване в
обстоятелствата по партидата на дружеството

на настъпили промени, а именно: изключва-
не на съдружниците Н. А. и В. Л. В жалбата
се излагат съображения, че изпращането на
предупреждението за изключване на съдруж-
ник не е въпрос, който е от компетентността
на общото събрание на съдружниците. Изла-
гат се доводи относно това, че както преду-
прежденията по чл. 126, ал. 3 от ТЗ, така и
поканите за проведеното на 10.12.2009 г.
общо събрание на съдружниците, са връчени
редовно. Твърди се, че длъжностното лице по
регистрацията е превишило възложените му
по чл. 21 от ЗТР компетенции и е постано-
вило необоснован и неправилен отказ да
бъде извършено исканото вписване.

СГС е приел, че предупреждението за
изключване на съдружниците Н. А. и В. Л. и
поканата за проведеното на 10.12.2009 г.
общо събрание не са им били връчени редов-
но, с което са нарушени изискванията на
разпоредбите на чл. 126, ал. 3 и чл. 139, ал.
1 от ТЗ.

От събраните по делото доказателства се
установява, че АВп е сезирана със Заявление
образец А4, с вх. №20100106150610/
06.01.2010 г., подадено от адв. П. М.,
пълномощник на управителя В. Т., с искане
за вписване на следните обстоятелства:
изключване на съдружниците Н. А. и В. Л. и
промяна на предмета на дейност.

Към заявлението са приложени: деклара-
ция по чл. 13, ал. 4 от ЗТР; пълномощно,
два броя предупреждения за изключване на
съдружници, протокол от проведено на
10.12.2009 г. общо събрание, четири броя
покани за общо събрание, учредителен акт,
нотариална покана от 09.11.2009 г., три
броя пълномощни за представителство на
общо събрание и документ за платена дър-
жавна такса.

С Отказ №20100106150610/
12.01.2010 г. АВп е отказала вписване на
заявените промени, мотивирайки се с липса-
та на доказателства за взето решение от
общото събрание на дружеството за отпра-
вяне на писмено предупреждение по чл.
126, ал. 3 от ТЗ до изключените съдружни-
ци. В отказа е изложено, че предупрежде-
нията за изключване на съдружниците не са
били връчени редовно, тъй като са получени
от счетоводителя на „Г. ВВВ“ ООД, гр. С.,
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на адрес, който не е бил адрес на управление
на дружеството към момента на връчването.
Длъжностното лице е приело и че поканата
до съдружника В. Л. за проведеното на
10.12.2009 г. общо събрание на съдружни-
ците не е връчена редовно, тъй като не е
получена от адв. А. А., чийто адрес е посочен
от Л. пред управителя на дружеството като
адрес за кореспонденция.

При тези фактически данни настоящата
съдебна инстанция намира, че изложените в
жалбата доводи са неоснователни. Изключ-
ването на съдружник се осъществява по уста-
новената в чл. 126, ал. 3 от ТЗ и чл. 137 от
ТЗ процедура, която включва отправяне на
писмено предупреждение до съдружника и
провеждане на общо събрание, което да
вземе единодушно решение за изключването
на съдружника. За да е редовно проведено
общото събрание, същото следва да бъде сви-
кано съгласно изискванията на чл. 138 и чл.
139 от ТЗ, като на всеки от съдружниците
следва да бъде връчена най-малко седем дни
преди датата на събранието писмена покана,
съдържаща дневния ред.

В настоящата хипотеза, писмени преду-
преждения за изключване, подписани от
един от съдружниците в „Г. ВВВ“ ООД, гр.
С. – В. Л., са били връчени на съдружници-
те Н. А. и В. Л. на 12.01.2009 г. чрез нота-
риални покани, връчени на адреса гр. С., ул.
„О. г.“ и получени от лицето Н. Б. – счето-
водител на „Г. ВВВ“ ООД. Видно от пред-
ставените нотариални покани, съдружниците
са били търсени и на адрес бул. „А.“ №*, но
връчителят е установил, че те са напуснали
адреса.

Съгласно чл. 50 от Закона за нотариуси-
те и нотариалната дейност нотариусът може
да възложи на определен служител в нотари-
алната кантора да връчва съобщения и книжа
при условията и реда на чл. 37–58 от ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 49 от ГПК
място на връчване е жилището, вилата,
местоработата, местослуженето, седалището,
мястото за осъществяване на стопанска дей-
ност или друго място, което се обитава от
адресата, както и всяко друго място, на което
адресатът може да бъде намерен. В случая
предупреждението до съдружника Н. А. не е
връчено на някое от местата, изброени в

чл. 49 от ГПК. По отношение на съдружни-
ците в дружеството с ограничена отговорност
не съществува задължение за лично участие в
дружествените дела и съответно адресът на
управление на дружеството не се явява за тях
месторабота или място за осъществяване на
стопанска дейност или друго място, на което
те обичайно пребивават. Задължението на
съдружниците е да участват в управлението
на дружеството, но то се осъществява чрез
участие в работата на общото събрание при
вземането на решения. Текущата дейност на
дружеството се осъществява от управителя и
служителите на дружеството. Поради това
адресът на управление на дружеството се
явява месторабота само за управителя, но не
и за останалите съдружници. Поради изло-
женото съдът приема, че на съдружника Н.
А. не е било връчено редовно писмено пре-
дупреждение за изключването й.

Нередовно е връчено и писменото преду-
преждение до В. Л., който към 12 януари
2009 г. е имал и качеството на управител на
дружеството. След служебна справка в Тър-
говския регистър съдът констатира, че
адресът гр. С. ул. „О. г.“ е вписан като адрес
на управление на дружеството едва на
06.04.2009 г. Следователно към момента
на връчването това не е бил адрес на упра-
вление на „Г. ВВВ“ ООД и не се явявал
месторабота, местослужене или място за осъ-
ществяване на стопанска дейност на лицето
В. Л. 

Нередовната процедура по връчването на
предупреждението по чл. 126, ал. 3 от ТЗ
опорочава цялата процедура по изключване-
то и на двамата съдружници. Неоснователни
са доводите на жалбоподателя, че преценката
относно законосъобразността на процедура-
та по изключването на съдружниците е извън
правомощията на длъжностното лице по
регистрацията. Съгласно чл. 21, т. 5 от Зако-
на за търговския регистър длъжностното
лице по регистрацията проверява съществу-
ването на заявеното за вписване обстоятел-
ство и съответствието му със закона, поради
което и правилно в случая длъжностното
лице е проверило дали фактическият състав
по изключването на съдружниците е осъще-
ствен в съответствие с изискванията на Тър-
говския закон.
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С оглед на това съдът изцяло споделя
изводите на първоинстанционния съд, че е
нарушен редът за изключването на съдруж-
ниците поради неизпълнението на задълже-
нията им, поради което не са налице валидно
настъпили обстоятелства, подлежащи на
вписване.

С оглед изложеното, САС, ТО, 5-ти
състав, счита че обжалваното решение следва
да бъде потвърдено.

Воден от горното, САС
РЕШИ:
ПОТВЪРЖДАВА Решение №45 от

09.02.2010 г., постановено по фирмено
дело №32/2010 г., на СГС. ФО, с което е
оставена без уважение жалбата на „Г. ВВВ“
ООД, гр. С. , ЕИК ***, ул. “О. г.” *, ет. *,
със съдебен адрес гр. С., ул. “Д.” № *, ет. *,
кантора *, чрез адв. П. М., срещу отказ
№ 20100106150610/12.01.2010 г. на
АВп – Търговски регистър за вписване на
промени по партидата на „Г. ВВВ“ ООД,
гр. С.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

Определение №454 от 7.06.2011 г.
на ВКС по ч. т. д. №291/2011 г., II т. о.,
ТК, докладчик съдия Бонка Йонкова

Относимо към значимите за настоящото
дело процесуалноправни въпроси е един-
ствено определение №289/07.10.2008 г.
по ч. т. д. №279/2008 г. на ВКС, II т. о.,
в което е отразена константната практика на
ВКС по приложението на разпоредбата на
чл. 50 от ГПК, уреждаща връчването на
призовки и съдебни книжа по делото на
страна-търговец. В определението е прието,
че, за да е редовно, връчването следва да е
извършено на последния вписан в търгов-
ския регистър адрес на управление на търго-
веца – чл. 50. ал. 1 от ГПК, в неговата кан-
целария – чл. 50, ал. 3 от ГПК, лично на
търговеца или на негов овластен представи-
тел, както и на всеки работник или служител,
който е съгласен да приеме връчваните при-
зовки или други съдебни книжа. Като е приз-
нал за редовно връчването на препис от
решението по гр. д. №425/2009 г.,
извършено в място по смисъла на чл. 49 от
ГПК, различно от канцеларията на друже-

ството-жалбоподател, и на лице от персонал-
ния състав на дружеството, въззивният съд не
е процедирал в противоречие със застъпена-
та в цитираното определение константна
практика. Безспорно е, че седалището на
[фирма] се намира в района на Пернишки
окръжен съд, поради което деловодството на
съда се обхваща от понятието „място на
връчване“ по смисъла на чл. 49 от ГПК.
Разпоредбата на чл. 50 от ГПК не отрича
възможността за връчване при условията на
чл. 49 от ГПК, ако адресатът (търговецът
или овластен негов представител) бъде наме-
рен от длъжностното лице по призоваването
на друго място от кръга на посочените в чл.
49 от ГПК, извън неговата канцелария. Не
противоречи на практиката и становището на
съда, че връчването на съдружника С. И. по
аргумент за по-силното основание е равноз-
начно на връчването на работник или служи-
тел в хипотезата на чл. 50, ал. 3 от ГПК.
След като съдружникът изрично се е легит-
имирал с това си качество при подаване на
молбата за издаване на препис от решението
в съдебното деловодство и се е съгласил да
приеме издадения препис, получаването на
преписа следва да се приравни на редовно
връчване на решението на дружеството на
отразената за целта дата (в случая 16 март
2010 г.). Доколкото разпоредбата на чл.
50, ал. 3 от ГПК не изисква упълномощава-
не на работника или служителя като условие
за редовност на връчването (призоваването),
подобно изискване не може да се поставя и
за съдружника. За конкретното дело е от зна-
чение и обстоятелството, че служебно изпра-
теният от първоинстанционния съд препис
от решението до [фирма] е получен на 16
април 2010 г. от същото лице – от съдруж-
ника С. И., на място, различно от канцела-
рията на дружеството в [населено място] –
на домашния адрес на управителя В. И. в
[населено място], на [улица][жилищен
адрес]. Въпреки това в подадената на 30
април 2010 г. и върната като просрочена
въззивна жалба настоящият частен жалбопо-
дател се е позовал именно на това връчване,
посочвайки го като меродавен момент, от
който е започнал да тече признатият му от
закона срок за въззивно обжалване по чл.
259, ал. 1 от ГПК.
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Предвид изложените съображения, опре-
делението по ч. гр. д. №1474/2010 г. на
Софийски апелативен съд не следва да се
допуска до касационен контрол.

Мотивиран от горното, Върховен каса-
ционен съд, Търговска колегия, състав на
Второ отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
НЕ ДОПУСКА КАСАЦИОННО

ОБЖАЛВАНЕ на определение №1868 от
25 ноември 2010 г., постановено по ч. гр.
д. №1474/2010 г. на Софийски апелативен
съд, 4-ти състав...

Общо събрание на съдружниците в дру-
жество с ограничена отговорност – въпро-
си от практиката

НЕЛИ МАДАНСКА, 15.05.2008 г.

В системата от органи на управление на
дружеството с ограничена отговорност
(ООД), общото събрание на съдружниците
е този орган, който решава най-съществени-
те въпроси за дружеството и определя насо-
ката и съдържанието на функциите на други-
те органи. Общественият интерес от стабил-
ност, предвидимост и законосъобразност на
актовете на общото събрание предопределя
императивния характер на по-голяма част от
нормите, регулиращи режима на свикването
му, провеждането на заседания и вземането
на решения.

Анализът на чл. 138 ТЗ дава основание
условно да бъдат отграничени две категории
общи събрания на съдружниците – редовно
и извънредно. РЕДОВНОТО ОБЩО
СЪБРАНИЕ се свиква поне веднъж годиш-
но и следва да вземе решения най-малко по
въпросите относно приемането на годишния
финансов отчет, разпределянето на печалба-
та и реда за нейното изплащане. ИЗВЪН-
РЕДНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ на
съдружниците може да бъде свикано по всяко
време по инициатива на управителя. Общо
събрание следва задължително да се свика и
по искане на съдружници, притежаващи дял
от капитала над 1/10 и следва задължително
да се свика при настъпване на предвидените
в ТЗ обстоятелства – ако загубите надхвър-
лят 1/4 от капитала или когато чистата стой-
ност на имуществото на дружеството по чл.

247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписа-
ния капитал. Легално определение на чиста-
та стойност на имуществото за целите на
управлението на ООД е дадено в посочения
текст и според него представлява разликата
между балансовата стойност на правата и
балансовата стойност на задълженията на
дружеството.

Свикването на общото събрание е вмене-
но като право и задължение на УПРАВИ-
ТЕЛЯ на ООД. Това негово правомощие е
продължение и конкретизация на общата му
функция да организира и ръководи дейност-
та на дружеството, установена с чл. 141 ТЗ.
Когато искането за свикване на събрание е
направено от съдружници по реда на чл.
138, ал. 2 ТЗ и управителят не свика събра-
ние в 2-седмичен срок, съдружниците, поис-
кали свикването, имат право да извършат
това.

Макар и да няма изрично формулирана
норма, общият дух и смисълът на текстовете,
уреждащи статута на ООД, обосновават
извод, че именно управителят е този, които
извършва и/или контролира всички правни,
ръководни и технически действия по:

– изготвяне на поканите до съдружниците
и изпращането им до адресатите,

– осигуряване на техническите условия за
провеждане на заседанието на общото
събрание;

– документиране на начина на провежда-
не на събранието и взетите решения на него;

– оповестяване на резултатите от работата
на общото събрание, когато това е предвиде-
но в закона.

Интересен е въпросът КОЙ СЛЕДВА ДА
СВИКА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СЪДРУЖНИЦИТЕ, АКО ООД НЯМА
УПРАВИТЕЛ. Подобна хипотеза би могла
да възникне при осъществяване на някое от
обективните основания за прекратяване на
мандата на управителя, например  смърт или
поставяне под пълно запрещение, а също и
ако управителят е упражнил възможността
по чл. 141, ал. 5 ТЗ да заяви за вписване в
търговския регистър освобождаването си,
преди на негово място да е избрано друго
лице. Известната съдебна практика предлага
прилагане по аналогия на текста на чл. 138,
ал. 2 ТЗ, т.е. съдружниците, притежаващи
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дял над 1/10 от капитала, следва да отправят
писмена покана до останалите съдружници,
следва да се изчака 2-седмичният срок, посо-
чен в същия текст, след което съдружниците,
поискали свикването, имат право да свикат
общото събрание. В този смисъл са мотивите
в решение №467 от 29.09.1992 г. по гр.
д. №522/92 г. на V ЕО.

Съгласно чл. 139, ал. 1 ТЗ общото събра-
ние на съдружниците се свиква чрез писмена
ПОКАНА, получена от всеки съдружник.
Следователно уведомяването на съдружни-
ците за датата, мястото и въпросите, по които
общото събрание ще взема решения, се
извършва поотделно за всеки съдружник, в
писмена форма. Липсата на редовно връчена
покана не би могла да се замени с друг спо-
соб на уведомяване на съдружника, напри-
мер публично оповестяване чрез публикация
в официален вестник, устно съобщение, или
подпис в протокол от предходно общо
събрание. По последната хипотеза подробно
развити аргументи намираме в решение
№1070 от 10 юни 2002 г. на ВКС по гр.
д. № 1956/2001 г., V г. о. В конкретния
случай съдружникът е напуснал заседанието
на общото събрание преди същото да при-
ключи и преди да бъде взето решение за про-
веждане на следващо общо събрание. Ако
анализът излезе извън рамките на конкрет-
ния спор, разгледан по посоченото дело, би
се поставил въпросът дали, ако текстът на
поканата за провеждане на общо събрание е
изцяло инкорпориран в протокола от пред-
ходното такова и от съдържанието на прото-
кола може да се направи недвусмислен извод,
че съдружникът е уведомен за събранието и
за момента на това уведомяване, изискване-
то на чл. 139, ал. 1 ТЗ следва да се счита за
изпълнено. Аргументи в подкрепа на поло-
жителен отговор на този въпрос могат да се
намерят, от една страна, в съображението за
оперативност при работата на общото събра-
ние на съдружниците, а от друга страна – в
предоставеното по закон право на съдруж-
ниците да могат да искат свикване на общо
събрание по реда на чл. 138, ал. 2 ТЗ.
Логично е, че щом съдружници, притежава-
щи дял над 1/10 от капитала могат да поис-
кат свикване на общо събрание, то това да
могат да направят същите тези съдружници в

хода на предходното заседание, където мно-
зинството за вземане на решения би било
повече от 1/2 от капитала.

В поканата за събранието следва да бъде
посочен дневният ред, при това – изчерпа-
телно и точно. Това е изискване, относно
което законът не допуска отклонения или
дерогиране с дружествения договор. Така се
гарантира възможност за всеки съдружник
предварително да се запознае с въпросите,
които ще се обсъждат и по които ще се вземат
решения, а с това и правото му реално да
участва в управлението на дружеството.
Покана, в която дневният ред на общото
събрание не е ясно посочен, е нередовна (в
този смисъл решение №603 от 21 юли 1995
г. по гр. д. №264/1995 г. на ВКС, 5-чле-
нен състав). В случай че в поканата е посоче-
но като точка от дневния ред „изменение в
дружествения договор“, а събранието на
съдружниците обсъжда и взема решение за
промяна на адрес на управление или седали-
ще, ще е налице абстрактно формулиран
дневен ред, който не дава яснота относно
действителното съдържание на предвижда-
ните промени. Макар че са част от задължи-
телното съдържание на дружествения дого-
вор и промяната им рефлектира в изменение
на дружествения договор, обстоятелствата по
чл. 115, т. 1–3, т. 4 (само размерът на капи-
тала) и т. 6 ТЗ подлежат на вписване в тър-
говския регистър на самостоятелно основа-
ние. Поради това за изменения в тези
обстоятелства следва да бъде взето отделно
решение на общото събрание на съдружни-
ците, при съответно уведомяване на съдруж-
ниците и мнозинство. Обратното има за
последица незаконосъобразност на взетото
решение, поради съществено нарушение на
реда за свикване на събранието (така: реше-
ние №515 от 7 юли 2006 г. на ВКС, ТК,
I отд. по гр. д. №123/2006 г.).

Законът установява минимален срок
преди датата на провеждане на общото
събрание, в който срок поканата би следвало
да се връчи – 7-дневен. Дружественият
договор може да предвиди и по-продължите-
лен срок за предварително уведомяване на
съдружниците.

В практиката често възникват въпроси
относно АДРЕСА, на който се изпраща
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поканата, както и относно реда за връчване на
същата. Като общо правило – адресът на
поканване следва да е този, посочен в друже-
ствения договор, който е устройственият акт,
уреждащ отношенията между дружеството и
съдружниците. Впрочем, извън императивно
предвидените условия, дружественият дого-
вор е меродавен като цяло по въпроса за
свикването и провеждането на събранието,
защото в частта адрес за кореспонденция и
начин на връчване на поканата съдружниците
са свободни да уговорят специални правила.
В случай че такива не са уговорени – би след-
вало да се изхожда от общите разрешения на
гражданското право за кореспонденцията
между страните. Празнота в уредбата има по
отношение на въпроса КАК СЛЕДВА ДА
СЕ ИЗВЪРШИ И ДА СЕ УДОСТОВЕРИ
ВРЪЧВАНЕТО НА ПОКАНАТА. Практи-
ката в това отношение е разнообразна.
Възможно е връчване лично на съдружника,
за което той се подписва собственоръчно.
Допустимо е също изпращане на поканата
чрез препоръчано писмо с обратна разписка.
Изпращането на пощенска пратка с допълни-
телна услуга „препоръка“ е вид универсална
пощенска услуга по смисъла на чл. 36 и сл. и

§ 1, т. 10 ДР на ЗПУ, т.е. това е регулирна
със закон дейност по доставка на писмени и
други пратки. Ако доставката е извършена по
определения от закона ред, оформянето на
обратната разписка би следвало да е достатъ-
чно за удостоверяване на връчването на пока-
ната. Често използван способ за връчване на
покана за общо събрание на съдружниците е
и отправянето на нотариална покана. Прак-
тиката приема за допустимо използването на
този ред, но във всички случаи при спазване
на специалните изисквания за извършване на
този вид нотариални удостоверявания (вж.
цитираното вече решение №515 от 7 юли
2006 г. на ВКС, ТК, 1 отд. по гр. д. №123/
2006 г.) В интерес на съдружниците е в дру-
жествения договор да се предвиди изрично
редът за връчване на поканата, с оглед да се
предотвратят бъдещи спорове относно редов-
ността на свикване на общото събрание. Осо-
бен риск крие оформянето на отказите за
получаване на поканата. При действието на
чл. 47, ал. 1  от стария ГПК често срещано бе
прилагането на аналогия на този текст, като
удостоверяването на *•• отказа се извършва-
ше с подписите на двама свидетели...



Промени в Етичния кодекс на нотариусите,
професионалните отговорности, правата и
задълженията, свързани с професията и отго-
ворността пред държавата дискутираха нота-
риуси в Поморие. В края на седмицата 50
представители на професията от всички съдеб-
ни райони в страната се събраха на двудневна
работна среща. Това стана по инициатива на
Нотариалната камара на Р България, а дома-
кин бе Бургаската регионална камара.

Заседанието първия ден бе ръководено от
зам.-председателите на Нотариалната камара
Камен Каменов и Наталия Стоева, която е и
национален координатор, и преподавателя по
нотариално право проф. Красимир Димитров
– главен консултант и съветник в Народното
събрание.

Верни на принципа за перфектност и са-
моусъвършенстване, нотариусите се запознаха
с полезни практики от опита на своите френ-
ски и немски колеги, с които  поддържат тесни
професионални връзки.

Това е една от малкото свободни професии,
която се саморегулира и контролира чрез
постоянни отчети, справки и проверки в
архивите на нотариусите. По искане на кама-

рата бе създаден инспекторатът към министъ-
ра на правосъдието, който осъществява кон-
трол над дейността на всеки нотариус, подчер-
та проф. Димитров.

Зам.-председателят на Нотариалната кама-
ра Камен Каменов заяви, че българският нота-
риус е  сигурна преграда пред злоупотребите с
недвижимо имущество и прането на пари.

С отварянето на масивите с данни на МВР
и ЕСГРАОН измамите са сведени до мини-
мум и гилдията оправда гласуваното високо
доверие на държавата, отчетоха нотариусите.

През втория ден бе проведено заседание
на 15-членния състав на Съвета на нотариу-
сите, ръководено от председателя на Камара-
та  Димитър Танев, както и бе продължена
работата по комисии. Отношенията между
нотариус и клиент, нотариус – държава и
между самите нотариуси бяха основните теми
на дебата, чиято главна цел е усъвършенства-
нето на всеки, посветил се на тази високоот-
говорна професия. Националният координа-
тор Наталия Стоева формулира основната
задача пред колегите си: Нотариусите да се
превърнат в основен двигател на гражданско-
то общество.

50 нотариуси обсъждат в Поморие
професионалната отговорност 

пред държавата

На 22 октомври 2011 г. в
Поморие се събра

работната комисия,
натоварена с изготвянето
на проект за изменение и
допълнение на Устава на

Нотариалната камара. 
Гилдията отчете

значителен спад в
имотните измами след

като масивите с данни на
МВР и ЕСГРАОН станали

достъпни. 
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І. Предварителни бележки

1. Със Закона за нотариусите и нотариал-
ната дейност (ЗННД), ДВ, бр. 123, 1997 г.,
държавата е отстъпила своята удостоверител-
на функция върху истинността на удостове-
рените факти и контрола върху законосъоб-
разността на изповяданите сделки на нотари-
усите.

Чрез санкцията на нотариуса тези дей-
ствия, в посочените две направления, се пол-
зват с презумпцията за достоверност и зако-
носъобразност, до доказване на обратното от
заинтересованите лица. С това се улеснява в
значителна степен информирането на граж-
даните за принадлежността на определени
права и имущества, предмет на гражданско-
правния оборот.

В сферата на недвижимите имоти нотари-
алният акт (НА) има изключително значение
за установяване на правото на собственост и
неговото съществуване към момента на
извършване на прехвърлителната сделка,
както и за индивидуализиране на неговия
носител.

В правосъзнанието на всеки гражданин е
залегнало убеждението, че НА е този доку-
мент, който посочва обекта на правото на
собственост, съществуването на това право,
както и неговата персонална принадлежност.
Ето защо, може определено да се посочи, че
НА е правният атестат на всеки недвижим
имот, приравнен по значение на сертификат
за съществуване и принадлежност на право-

то на собственост.
Това убеждение в съзнанието на гражда-

ните се гради на установителната и контрол-
на функция на нотариуса. При надлежно
упражняване на тези функции е невъзможно
издаването на НА, който да не отразява дей-
ствителното положение и да не е съобразен с
изискванията на закона.

2. Когато се изследва положението на
нотариуса във всяко охранително производ-
ство, включително и при сделките с недвижи-
ми имоти, трябва да се държи сметка още и за
следните особености на неговия статут.

До приемането на ЗННД нотариусите
бяха държавни длъжностни лица, включени в
състава на съответния районен съд. Първо-
начално нотариуси имаше само в столицата и
няколко от големите градове. Впоследствие
нотариуси функционираха във всички
районни съдилища в окръжните центрове.
Там, където нямаше щатна бройка за нота-
риус, нотариалната дейност се изпълняваше
от районен съдия по дежурство. С други
думи, по закон и на практика, нямаше съще-
ствено различие в характера на нотариалната
дейност като вид държавна дейност спрямо
останалите. По същество нотариалната дей-
ност беше държавна дейност, чрез която се
осъществяваше удостоверителната функция
на държавата. Тя се извършваше или от нота-
риуси – държавни длъжностни лица към
съответния районен съд, или от районен
съдия от същия съд, по заместване или ако
няма назначен нотариус. Това е важно да се

Ролята на нотариуса 
за законосъобразното
извършване на сделки 

с недвижими имоти

Д-р Петър Раймундов



отбележи, за да се види какво е значението,
което се отдава на нотариалната дейност, и
кои са длъжностните лица, които я осъще-
ствяват. В тази връзка трябва да се посочи, че
нотариалната дейност беше изведена на едно
високо професионално ниво. Съществуваше
като практическо помагало „Ръководство по
нотариалната дейност“ от Първи софийски
нотариус – Христо Омарбалиев, в което бяха
разгледани всички нотариални производства.
Към Министерството на правосъдието
имаше Инспекторат по нотариалната дей-
ност, който извършваше периодично реви-
зии на нотариуси и районни съдилища. В
резултат на това нотариалната дейност отго-
варяше на изискванията на закона и нямаше
т.нар. явление „имотна измама“. И понеже у
нас произвеждаме открай време парадокси,
не може да не се отбележи, че когато възни-
кна пазарната икономика и се отприщиха
като лавина сделките с недвижими имоти,
нотариалната дейност, вместо да запази своя
активен контролен характер, направи едно
отстъпление от позициите, които имаше. И
това стана не поради законодателните про-
мени или поради промени в естеството на
нотариалната дейност. Това стана по причи-
ни, които нямат обективен характер.

Старата система, осигуряваща нотариал-
ната дейност, не беше съвкупност само от
положителни страни. В големите градове, и
най-вече в София, се стигна до невъзмож-
ност, системата да изпълнява функциите си.
Големите опашки от граждани бяха постоян-
но ежедневие. Възможностите бяха две: или
да се увеличи щатът на държавните нотариу-
си и да им се предоставят допълнително
сгради за приемане на големия брой гражда-
ни, или тази дейност да се възложи на частни
нотариуси. Беше избрано второто решение,
като по-икономично за държавата. Проме-
нен бе статутът на нотариусите. От държав-
ни служители те станаха частни, но все пак
длъжностни лица. Това е може би най-съще-
ствената промяна в организацията на нота-
риалната дейност. Тя обаче опира единстве-
но и само до организационната принадлеж-
ност на нотариусите. От длъжностни лица
към съответните районни съдилища нота-
риусите станаха частни лица, изпълняващи

държавна удостоверителна и контролна
функция, имащи качеството на длъжност-
но лице и осъществяващи своята дейност,
под организационното и методическото
ръководство на Националната нотариална
камара.

Тези организационни промени бяха
извършени със ЗННД.

Що се отнася до същността на нотари-
алната дейност, нейните форми, условия за
валидност, предварителен контрол, засиле-
но служебно начало и всички други изис-
квания към нея по същество, следва да се
отбележи, че в законодателството не
настъпи никаква промяна. Съответните
текстове от ГПК – 1952 г. бяха възпроизве-
дени дословно в действащия ГПК, с което се
подчертават идентичните законодателни (и
обществени) изисквания към нотариалната
дейност, независимо от субектите на нейното
осъществяване.

В тази връзка, по същия предмет остават
напълно актуални тълкувателната практика
на ВС и ВКС, както и множеството теоре-
тични разработки, монографии и учебници.

ІІ. Контролни функции на нотариуса    

За да осъществи конкретна нотариална
компетентност, нотариусът е задължен слу-
жебно да установи достоверността на изяв-
лението (искането) на молителя. Така
упражняването на нотариалната компе-
тентност е поставено в зависимост от съот-
ветствието между искането на молителя и
действителното фактическо и правно поло-
жение. За това съответствие нотариусът
следи служебно. От тази гледна точка задъл-
жението за упражняване на служебен кон-
трол върху предпоставките за създаването на
съответния акт от нотариуса има двояко зна-
чение: на първо място, това задължение и
неговото упражняване играе превантивна
роля спрямо поведението на всички гражда-
ни, а по отношение на недобросъвестните –
упражненият служебен контрол автоматично
води до отказ да се издаде исканият акт; на
второ място – така се подобрява защитното
действие на нотариалната система и се пови-
шава сигурността на гражданския оборот.



Очевидно е, че и понастоящем нашето
общество не може да се откаже от тези цен-
ности, които пряко произтичат от позитив-
ната дейност на нотариуса.

Ето защо са неоснователни възраже-
нията от рода на тези, че нотариусът само
оформя волята на страните, че той доку-
ментира и одобрява само техните воле-
изявления и не е в състояние да достигне до
действителното фактическо и правно поло-
жение.

За да осъществи контролните си функции,
нотариусът разполага с широки правомощия
за установяване на фактите, въз основа на
които се прави искането пред него, както и да
събира необходимите доказателства, без
ограничение. В съответствие с действител-
ното положение нотариусът е компетентен
да издаде или да откаже издаването на
искания акт. С други думи, пред нотариуса
може да се развие едно установително про-
изводство, чийто минимален фактически
състав е безрезервното приемане на твърде-
нията на молителя за истина, въз основа на
представените документи, а когато не са
налице основанията за това – да се развие
едно по-разширено установително произ-
водство за проверка на истинността на заяве-
ните факти и събирането на необходимите
доказателства. Въпреки това производството
не е исково, защото няма контрадикторност
със съответните страни. Липсата на страни и
на контрадикторност на охранителното про-
изводство законодателят е компенсирал със
засилени служебни правомощия на нотариу-
са за проверка истинността на твърдените
факти, както и за събиране на всички
необходими доказателства.

III. Законодателни гаранции за устано-
вяване на действителното фактическо
положение

Изискванията към параметрите и насока-
та на охранителното производство, което
може да се осъществи пред нотариуса, не са
предварително ограничени, нито изчерпа-
телно посочени. Правомощията на нотариу-
са са каскадно определени и съответстват на
степента на изясненост на фактите, въз осно-
ва на които се иска охранителният акт.

1. Когато няма съмнение относно нали-
чието на правото и неговата персонална
принадлежност, нотариусът е длъжен да
вземе решение, с което да уважи искането за
издаването на съответния охранителен акт.
Това обикновено са случаите, при които
няма съмнение относно съществуването на
материалното право (при сделките с недви-
жими имоти) и самоличността на неговия
носител, а при упълномощаване – и относно
валидността на представителната власт. При
такава хипотеза нотариусът издава искания
акт. Това решение не подлежи на обжалване
– чл. 537, ал. 1 ГПК, тъй като обявеният
правен интерес от молителя е удовлетворен
от съответния акт.

2. Когато има съмнение относно фактите
или правото, въз основа на които се прави
искането за издаването на охранителния акт,
нотариусът разполага със степенувани про-
цесуални възможности, съответни на конста-
тираните непълноти, несъответствия или
предполагаеми нарушения на закона
(чл. 532–535 и чл. 538 ГПК):

а) възможност на нотариуса да разгледа
молбата в открито заседание и да събира
всички необходими и относими доказател-
ства – чл. 532 ГПК;

б) засилено служебно начало относно
дейността на нотариуса, което се изразява в
следните конкретни правомощия:

– лично да проверява дали са налице усло-
вията за издаване на искания акт – чл. 533,
изр. 1 ГПК;

– по своя инициатива да събира доказа-
телства (чл. 533, изр. 2 ГПК) или да се
основе на свидетелски показания, дадени
пред друг орган – чл. 535, изр. 1 ГПК;

– да вземе предвид и факти, непосочени
от молителя – чл. 533, изр. 2 ГПК;

– да постанови лично явяване на молите-
ля – чл. 534, изр. 1 ГПК;

– да поиска от молителя да потвърди с
писмена декларация истинността на изложе-
ните от него обстоятелства – чл. 534, изр. 2
ГПК;

– да възложи на друг съд, на полицейски
орган или на общински орган да съберат
необходимите доказателства – чл. 535,
предл. 2 ГПК;

– да откаже издаването на охранителния
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акт, ако не са налице условията за това –
чл. 538, ал. 1 ГПК.

Ако посочените правомощия бъдат аде-
кватно упражнени от нотариуса, няма да
има съмнение, че издаденият охранителен
акт или отказът ще съответстват на дей-
ствителното фактическо и правно положе-
ние.

В допълнение към посочените по-горе
законови правомощия на нотариуса, по
силата на споразумения между Нотариална-
та камара и други органи, фактически бяха
въведени нови възможности за контрол и
проверка относно самоличността, валид-
ността на документите за самоличност, а така
също и относно гражданския статус на лица-
та, както следва:

– електронен достъп на нотариусите до
информационните масиви на МВР – база
данни, относно лицата и документите за
самоличност;

– електронен достъп на нотариусите до
системата ГРАО в МБРР относно граждан-
ския статус на лицата.

Вътре в системата на нотариата беше въве-
ден единен национален регистър за нотари-
ално заверени пълномощни, с което се улес-
нява значително проверката относно тяхната
истинност и валидност.

В заключение, може да се посочи, че
нотариусите разполагат с необходимите
законови правомощия и други фактически
възможности за извършване на проверка

относно истинността на фактите, въз основа
на които се иска съответният акт.

В съответствие с установените законода-
телни правомощия и наличните други факти-
чески възможности за контрол и проверка от
страна на нотариусите, трудно може да се
защити тезата, че те – нотариусите, отразяват
само волята на страните и нищо повече. Това
не може да стане всякога и на всяка цена, а
само когато е спазен законът.

Всички тези правомощия и възможно-
сти несъмнено показват, че законодател-
ството и ръководните институции възлагат
големи надежди на нотариусите като кон-
тролен орган. В съответствие с това е оча-
кването, че всеки издаден нотариален акт
ще е съобразен с действителното фактиче-
ско и право положение.

Само така могат да бъдат защитени иму-
ществените права на гражданите и на юри-
дическите лица. Само така нашата държава
може да гарантира правна сигурност не само
на български, но и на чуждестранни гражда-
ни. Само така нотариусите могат да изпъл-
нят своята отговорна функция и да заслужат
авторитета и престижа на професията, която
упражняват.

Ето на практика колко много ценности и
интереси могат да бъдат защитени, ако вина-
ги се спазва законът. На това се основават
позитивните очаквания и оптимизмът на
всички граждани и институции в България. 
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Правомощията на прокурора
по чл. 537, ал. 3 ГПК

Д-р Петър Раймундов

I. Предварителни бележки

В охранителното производство няма нас-
рещни страни. Поради тази причина не
може да се осъществи контрадикторността
като средство за разкриване на обстоятел-
ствата, от които се определя претендираното
право, чието нотариално удостоверяване е
поискано.

Липсата на контрадикторност до известна
степен законодателно е компенсирана от
законните правомощия на нотариуса да
извърши проверка относно твърдените
обстоятелства от молителя или страните по
сделката, както и да изисква и събира
необходимите доказателства. Нотариусът е
длъжен да установи самоличността на лице-
то или лицата, които се явяват пред него,
както и наличието на правото на собстве-
ност, когато то е предмет на разпоредителна
сделка или предмет на прогласяване по реда
на обстоятелствената проверка. Без пози-
тивното установяване на принадлежността
на правото на собственост на една от стра-
ните по сделката, същата сделка не може да
има прехвърлително действие и по своя
резултат е нищожна. Без позитивното и
несъмнено установяване на правото на соб-
ственост на лицето, поискало нейното
обявяване по реда на обстоятелствената
проверка, издаденият нотариален акт може
да бъде обезсилен в общото исково произ-
водство от всяко заинтересовано лице. Това
също води до неефективност на нотариал-
ното производство и отново поставя въпро-
са за интензитета на контролните правомо-
щия на нотариуса върху действителността на
фактите и обстоятелствата, от които се пре-

тендира правото на собственост.
Наред с посоченото дотук, законът

въвежда редица други изисквания за валид-
ност на нотариалния акт като условия за
неговата действителност:

– наличие на първична нотариална ком-
петентност на нотариуса;

– нотариалните действия да са в кръга на
неговата предметна и местна компетентност,
а не извън нея;

– да са налице необходимите материални
и процесуални  условия за изповядване на
сделката и издаване на нотариалния акт;

– задължителност на писмената форма на
сделката и нейното специално удостоверява-
не в нотариалния акт;

– необходимите документи за съответното
искане;

– реда, по който се извършва тяхната про-
верка;

– подписването на нотариалния акт от
страните по сделката и нотариуса и др.

Посочените по-горе изисквания са насо-
чени към издаване на валидни и отговарящи
на действителното положение нотариални
актове. Прехвърлителната сделка и нотари-
алният акт, който я оформя, са взаимно
свързани. Ако сделката е нищожна, външно
редовният нотариален акт не може да я
направи действителна и обратното, ако НА
е нищожен, той не може да осигури прех-
върлителното действие на иначе редовната
сделка.

Ето защо нотариусът следи служебно и
едновременно както за валидността на сдел-
ката, така и за редовността на нотариалния
акт, като спазва предвидените за издаването
му изисквания.
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II. Контрол върху дейността на нотари-
уса съгласно чл. 537 ГПК

1. Този контрол е установен на различни
нива, има различен обхват, осъществява се от
различни органи и лица, и то каскадно,
доколкото установеният предходен не е бил
осъществен.

Принцип в охранителното производство
е, че не подлежи на обжалване решението на
нотариуса, с което молбата за издаване на
искания акт е уважена – чл. 537, ал. 1 ГПК.
Под решение, по смисъла на същия текст,
следва да се разбира както самият нотариален
акт при прехвърлителните сделки, така и
нарочното постановление по реда на обстоя-
телствената проверка, въз основа на които се
издава нотариалният акт. 

Липсата на обжалваемост в хипотезата на
чл. 537, ал. 1 ГПК се обяснява с липсата на
страни и контрадикторност в нотариалното
производство, както и с липсата на правен
интерес от страна на молителя, който е полу-
чил поисканото. 

Има и още едно допълнително съображе-
ние, а именно, че в сила ще останат само тези
актове, които съответстват на действителното
фактическо положение и на закона. 

Все пак лицата, участвали в нотариалното
производство като страни по сделката или
като молители за признаване на правото на
собственост по обстоятелствената проверка,
както и в други хипотези, не са оставени
напълно без всякаква защита срещу възмож-
ни несъответствия, непълноти или техниче-
ски грешки в акта, издаден от нотариуса. В
тези случаи се допуска обжалване, само че по
естеството си то не е под формата на послед-
ващ съдебен контрол (въззивно обжалване),
а обжалване под формата на молба до нота-
риуса за отстраняване на констатираните
нередовности. Прилага се т.нар. отзивно
обжалване. Във всички случаи по пътя на
отзивното обжалване не може да се иска пре-
решаването на основния въпрос относно
съществуването и принадлежността на мате-
риалното право, както и относно съдържа-
нието и насоката на документираното волеи-
зявление. Може да се иска само отстранява-
нето на определени непълноти, несъответ-
ствия или чисто технически грешки (дати,

номера и др.), които не променят основното
съдържание на акта.

Нотариусът разглежда молбата и когато
констатира нейната основателност, той
допуска поисканата поправка в акта, която се
удостоверява с дата и подпис на нотариуса и
участващите в нотариалното производство
лица.

2. Когато предвидените изисквания за
формата и съдържанието на нотариалния
акт, както и за реда на неговото съставяне
не са налице, се включват в действие пра-
вомощията на трети лица, чиито права се
засягат от издадения акт – чл. 537, ал. 2
ГПК.

Трети лица по акта, издаден от нотариуса,
са тези, които не са участвали в нотариално-
то производство. Второто условие за възни-
кване на активната легитимация при същата
хипотеза е правата на третите лица да са
засегнати. Това е възможно, когато правата
им са нарушени (изключени изцяло или
отчасти) или при упражняването им е въз-
никнал правен спор. Например нотариал-
ният акт по обстоятелствена проверка, изда-
ден за чужд имот, накърнява упражняването
на правата на действителния собственик.

В тези случаи, когато спорът е за матери-
ално право, той се разглежда  по исков ред.
Ответници по иска са лицата, които се пол-
зват от НА.

В зависимост от изхода по делото се реша-
ва и съдбата на акта, който се оспорва. При
отхвърляне на иска правата по нотариалния
акт, получавайки съдебна защита, се стаби-
лизират. При уважаване на иска нотариал-
ният акт се изменя или отменя изцяло. Чрез
съдебното решение засегнатите права на тре-
тите лица по нотариалното производство
получават надлежна защита и стават без-
спорни. 

Предмет на разглеждане в исковото про-
изводство по чл. 537, ал. 2 ГПК са не само
формалните (законови) изисквания за
редовността на сделката или за възникването
и съществуването на придобивното основа-
ние по обстоятелствената проверка, но и тези
за съществуването и принадлежността на
материалното право. Следователно с иска по
чл. 537, ал. 2 ГПК се контролира не само
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формалната правилност на оспорения акт,
но и неговото съответствие с действително
фактическо положение, както и с изисква-
нията на материалния закон за възникване,
съществуване и личностната принадлежност
на материалното право.

От тази гледна точка може да се заклю-
чи, че третите лица по нотариалното про-
изводство, чиито права са засегнати, при-
тежават законово правомощие за най-
интензивна съдебна защита. Тя включва
освен проверка и решаване на въпросите
за формалната редовност на оспорения
акт, още и проверка и решение по съще-
ство относно наличието на материалното
право и неговата принадлежност.

Може да се направи и още един извод с
важно практическо значение: законодателят
предоставя правните средства за защита на
съответните засегнати от НА лица, съответно
на интензитета на посегателство; на тази
основа при регламентацията на правомо-
щията на засегнатите трети лица и само за тях
чл. 537, ал. 2 предвижда засилена съдебна
защита по общия исков ред при спор за
материално право, каквато защита за остана-
лите процесуални субекти по чл. 537 ГПК не
се предоставя.

3. Съгласно чл. 537, ал. 3 ГПК проку-
рорът може да предяви иск за отменяне на
издадения акт, когато е постановен в нару-
шение на закона.

За да се направи оценка за характера и
съдържанието на прокурорското правомо-
щие по текста на чл. 537, ал. 3 ГПК, е
необходим анализ и съпоставка с неговите
предходни алинеи.

Очевидно е, че ако правомощието на
прокурора по чл. 537, ал. 3 ГПК е идентич-
но по съдържание с това на третите засегнати
лица по чл. 537, ал. 2 ГПК, обективно
нямаше да има нужда от самостоятелна трета
алинея, или ако все пак тя фигурираше, в нея
следваше да се направи само едно препраща-
не към ал. 2.

Подходът на законодателя е друг и това
означава, че ал. 2 и 3 на чл. 537 ГПК се
различават не само относно оправомоще-
ните процесуални субекти, но и относно
характера и съдържанието на предоставе-

ните процесуални възможности. Обемът
на процесуалното правомощие по ал. 2 и 3
на чл. 537 ГПК се определя от вида на
допуснатите нарушения при издаването на
съответния акт от нотариуса.

За засегнатите трети лица, неучаствали
в нотариалното производство, е предвиде-
на най-пълна по обем защита и тя включва
допуснатите всички нарушения относно
формата и съдържанието на нотариалния
акт, компетентността на нотариуса, реда
за издаване на нотариалния акт, както и
нарушаването на всички други процесуал-
ни и материалноправни изисквания, вклю-
чително и решението по същество на глав-
ния въпрос – съществува ли правото на
собственост и неговата принадлежност.

В тази връзка веднага следва да се посо-
чи, че според чл. 537, ал. 3 ГПК проку-
рорът не е компетентен да предяви иск по
общия исков ред и да повдига спор относно
материалното право. Понеже става въпрос
за активна процесуална легитимация,
която е винаги законово определена, лип-
сата на законово овластяване означава и
липсата на правото на иск с такъв предмет.
Това е така, още повече че прокурор нико-
га не предявява и не защитава свои права в
гражданския процес, а винаги (като слу-
жебно лице) действа само като процесуа-
лен субституент.

Поставя се въпросът, при данни за извър-
шено длъжностно, документно или друго
престъпление в нотариалното производство,
които се отразяват на валидността на нотари-
алния акт, както и на неговата обективна
достоверност, има ли право, прокурорът на
основание чл. 537, ал. 3 ГПК, да предяви
иск за установяване на престъпното обстоя-
телство и за отменяне (обезсилване) на
инкриминирания нотариален акт или поста-
новление.

Има становище1, че това е пътят за бързо-
то реагиране срещу извършеното престъпле-
ние и за осигуряване на засилена защита на

1В този смисъл е бил изготвен проект от
СЮБ за Инструкция за прилагането на чл.
537, ал. 3 ГПК, но проектът не е бил приет
от ръководството на Прокуратурата, и то
основателно.
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правата на гражданите. 
Това становище е неоснователно.
Нека да допуснем, само хипотетично, че

по чл. 537, ал. 3 ГПК прокурорът има пра-
вомощието да предяви иск в районния съд и
в случаите на извършено престъпление в
нотариалното производство. Приемаме, пак
хипотетично, че съдът се съгласява да образу-
ва производство по общия исков ред и
започва разглеждането на делото, въпреки че
по закон самото образуване на делото за
установяване на престъпно обстоятелство е
поставено в зависимост от невъзможността
същото (престъпно) обстоятелство да бъде
установено по реда на НПК. Съдът в хода на
разглеждане на делото все пак ще констатира,
че спорът е за престъпно обстоятелство, от
установяването на което зависи решаването
на делото и при това положение ще бъде
задължен да спре производството по граж-
данското дело и да изпрати материалите на
прокурора (от който ги е получил) за обра-
зуване на наказателно производство. Или
какво се получава на практика – вместо бър-
зина и ефективност, искът на прокурора по
чл. 537, ал. 3 ГПК, когато се основава на
престъпно обстоятелство, ще доведе несъм-
нено до цялостно забавяне на разглеждане и
приключване на случая.

Същото становище (което се разглежда и
не се споделя) не е съобразено с конститу-
ционното положение, че само прокурорът е
компетентен да реши въпроса, има ли извър-
шено престъпление от общ характер и нали-
це ли са предпоставки за образуване на нака-
зателно производство. Не бива да се пропу-
ска положението, че гражданският съд не е
основен, а субсидиарен процесуален орган за
установяване на престъпление, и то само
когато наказателният процес е невъзможен.

Освен това същото становище не е съоб-
разено и с положението, че компетентността

на прокурора (като репресивен орган) е кон-
ституционно и законово определена. Не
може да има фактическа процесуална компе-
тентност по гражданските дела, ако тя не е
изрично уредена в закон. Когато има граж-
дански закон за компетентността на про-
курора по гражданско дело, както това е в
случая с чл. 537, ал. 3 ГПК, обемът на
тази компетентност не може да се увелича-
ва по пътя на едно разширително тълкува-
не. В този и при всички останали случаи, при
които се извлича законова компетентност на
прокурорски или други репресивни органи,
тълкуването на закона може да бъде само
адекватно на действителното му значение.

Това на практика означава, че при лип-
сата на изрично законово овластяване на
прокурора да предяви иск по чл. 537, ал. 3
ГПК при спор за материално право, както
и при наличието на извършено престъпле-
ние, неговата процесуална компетентност
се ограничава до допуснати нарушения на
закона относно изискването за валидност
на акта, както и относно спазването на
предвидената компетентност, форми и ред
за съставяне на съответния акт в нотариал-
ното производство.

Като се има предвид обстоятелството, че
прокурорът не участва в нотариалното про-
изводство той може да бъде сезиран да
упражни правомощията си по чл. 537, ал. 3
ГПК, само ако засегнатите трети лица не са
упражнили правото си на иск, включващо по
предмет и правомощията на прокурора.

С други думи, идеята на закона е проку-
рорът да упражнява правомощията си по чл.
537, ал. 3 ГПК не в полза на една или друга
страна, или вместо тях, а само в интерес на
обществото, за да има сигурен и законосъоб-
разен нотариален ред, ако той формално е
нарушен, извън спора за принадлежността
на материалното право.
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Законът за горите (ЗГ) – Обн. ДВ, бр. 19
от 8 март 2011 г., в сила от 9 април 2011 г.,
отмени Закона за горите от 1977 г. (Обн.
ДВ, бр. 125 от 29 декември 1997 г.), който
за относително краткия период от близо 13
години, през които беше в сила, претърпя
40 изменения и допълнения. Остават в сила
и се прилагат съгласно § 38, ал. 1 от Преход-
ните и заключителните разпоредби на ЗГ
(ПЗР на ЗГ), доколкото не противоречат на
правилата в новия закон, подзаконовите
нормативни актове, издадени въз основа на
отменения Закон за горите.

Макар разбираемо много подвижна мате-
рия, поради необходимостта да се намери
най-адекватна правна уредба на значително
изменените обществени отношения, свърза-
ни с правото на собственост и ограничените
вещни права върху горите и горските терито-
рии и изработване на най-подходящ модел
на управление и стопанисване на горите,
след  отмяната на приетия в относително
ранния период на социалистическо законо-
дателство Закон за горите1, такъв голям брой
изменения пораждаха сериозни съмнения в
качеството на правното регулиране, което се
съдържаше в отменения Закон за горите. В
дългата поредица от изменения и допълне-

ния нямаше такова с по-малко от две изме-
нения и допълнения годишно. Обратно,
няколко своеобразни рекорда на изменения
и допълнения законът беше „постигнал“
през 2009 г. – общо осем (ДВ., бр. 6, 12,
19, 32, 74,80, 94 и 103); седем през
2006 г. (ДВ., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82
и 102); шест през 2008 г. (ДВ., бр. 43, 54,
63, 69, 70 и 91).

Особено смущаващо при тези изменения
и допълнения е тяхната честота във времето.
Например в посочените 7 изменения през
2006 г. четири са буквално през един или
два броя на „Държавен вестник“ (ДВ., бр.
29, 30,34, 36, 80, 82), през 2002 г.
(ДВ., бр. 77, 79), през 2008 г. (ДВ., бр.
69, 70). Това не е добър атестат за нормо-
творческата дейност на Народното събрание,
защото е показател  и свидетелство за импул-
сивност и необмисленост в работата му и
приемането на конкретните законодателни
решения. Многобройните изменения и
допълнения са, от друга страна, сериозна
пречка и компрометират стабилитета на
закона, като нормативен акт, който урежда
първично или въз основа на Конституцията
обществени отношения, които се поддават
на трайна уредба, според предмета или

Уредба на вещните права
върху горски територии

Проф. д.ю.н. Владимир Петров

1Законът за горите, който регулираше
материята до отмяната му след демокра-
тичните промени на обществото в Републи-
ка България, приемането на новата Кон-
ституция на Република България, уредбата
на частната собственост и въвеждането на
пазарна икономика, беше относително ста-
билен нормативен акт. Приет през 1958 г.
(„Известия“ бр. 89 от 1958 г.), за 40-

годишния период до отмяната му със Закона
за горите от 1997 г. (отм.) този закон беше
претърпял само 5 изменения и допълнения
(ДВ, бр. 26 от 1968 г., бр. 40 от 1977 г. и бр.
36 от 1979 г.), две от които (ДВ, бр. 55 от
1994 г. и бр. 13 от 1997 г.), след обществено-
политическите и икономически промени в
България.
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субектите в един или няколко института или
техни подразделения (чл. 3, ал. 1 ЗНА).

Многобройните и важни изменения  и
допълнения, струва ми се, напълно законо-
съобразно са мотивирали законодателя, че
едно точно, без противоречиво и стабилно
регулиране налага отменяване, както пре-
движда чл. 11, ал. 1 ЗНА, на Закона за гори-
те от 1997 г. и неговото заменяване с друг –
с действащия Закон за горите от 2011 г.,
който се отнася до същата материя.

Законодателната идея, инициирала изра-
ботването и приемането на новия Закон за
горите, обаче има  сериозна мотивация и в
сериозните критики, включително и по
линия на Европейския съюз, че много от
разпоредбите на отменения Закон за горите
се използват за осъществяване на коруп-
ционни сделки с гори и земи в горските тери-
тории, с което се нанасят огромни вреди на
държавната и общинската собственост върху
тези обекти. Сключват се сделки, по силата
на които физически и юридически придоби-
ват на нищожни цени или в замяна на недви-
жими имоти с ниска стойност и стопанско
значение първокласни държавни и общински
имоти в горски територии в национални
курорти, защитени територии или туристи-
чески центрове. След което предназначение-
то на поземлените имоти в горските терито-
рии се променя и имотите се застрояват с
хотели и жилищни и вилни сгради. От тази
гледна точка Законът за горите има несъмне-
но важната функция да защитава горите и
горските територии като съществена част от
националното богатство на България.

Освен от мотивите към законопроекта за
горите, целите на закона могат да бъдат изве-
дени от редица разпоредби на вече приетия и
влязъл в сила Закон за горите. Несъмнено,
подчинена на тази цел е нормата на §3 от
Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за горите (ПЗР на ЗГ), за която е
въведено изключение от предвидения едно-
месечен срок (vacatio legis) за узнаване на
закона, в който влиза в сила целият закон – 9
април 2011 г. Параграф 3 ПЗР на ЗГ влиза в
сила от деня на обнародване на Закона за
горите в „Държавен вестник“ – 8 март 2011 г.

В ал. 1 и 2 на § 3 ПЗР на ЗГ, на които
законодателят е придал обратна сила, е пре-

двидена именно такава законодателна реак-
ция срещу отбелязаните корупционни заме-
ни между държавата и физически и юриди-
чески лица. Не подлежат на промяна на
предназначението по реда на Закона за
горите, предвижда § 3, ал. 1 и не може да
бъде извършвано строителство в поземлени
имоти в горските територии, които физиче-
ски и юридически лица или общини са при-
добили от държавата в резултат на замени,
извършени до деня на обнародването на
Закона за горите в „Държавен вестник“.
Ограничението за промяна на предназначе-
нието се прилага и при промяна на собстве-
ността върху имотите, с изключение на слу-
чаите, когато горската територия се придоби-
ва от държавата (§3, ал. 2 ПЗР на ЗГ) или
когато, съгласно §3, ал. 3 ПЗР на ЗГ, про-
мяната на предназначението е за изграждане
на национален обект или на общински обект
от първостепенно значение, по смисъла на
Закона за държавната собственост (ЗДС) и
Закона за устройство на територията (ЗУТ),
които обекти придобиват статуса  на обекти
публична държавна или общинска собстве-
ност. 

Параграф 3, ал. 4 в продължение на
избраните от законодателя мерки срещу
корупционните сделки с гори и горски тери-
тории държавна собственост, вменява в
задължение на Министерството на земеде-
лието и храните да обнародва в „Държавен
вестник“ списък на имотите, които са придо-
бити от физически и юридически лица чрез
замени с държавата и върху които е наложе-
на забрана за промяна на предназначението.
А в 14-дневен срок от обнародване на списъ-
ка (с поземлените имоти в горски територии,
за които е наложена забраната за промяна на
предназначението), съгласно § 3, ал. 4 ПЗР
на ЗГ, Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, общинските служби по земеделие и
Агенцията по вписванията, са длъжни да
отразят ограниченията за промяна на пред-
назначението на поземлените имоти в горски
територии в кадастралните карти, съответно в
картите на възстановената собственост и в
имотния регистър.

Сред системата от мерки срещу извърше-
ни сделки на замяна на гори и земи от гор-
ския фонд – частна държавна собственост, с
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гори и земи – собственост на физически,
юридически лица и общини, по чл. 15б от
отменения Закон за горите, които могат да се
окажат с корупционна цел и да увреждат
държавния и обществен интерес от собстве-
ността върху тези имоти, в § 5 ПЗР на ЗГ
законодателят също е предвидил редица кон-
кретни правила. 

Преди всичко той запазва установения ред
за разглеждане на заявленията, подадени до
влизане в сила на новия Закон за горите (9
април 2011 г.), за изключване на площи от
горския фонд за предоставяне право на пол-
зване и сервитути върху гори и земи от дър-
жавния горски фонд и заявленията за закупу-
ване на застроената и нормативно определена
площ, каквото право предоставяше §123 от
ПЗР на Закона за изменение и допълнение
на отменения Закон за горите (Обн. ДВ, бр.
16 от 18 февруари 2003 г., изм. бр. 29 от 7
април 2006 г. и бр. 34 от 25 април
2006 г.2). Но предвижда, че оценките на
имотите се определят по друг ред – този, пре-
двиден в наредбата по чл. 86, ал. 2 ЗГ, ако е
изтекъл срокът на валидност на удостовере-
нията за оценки по реда на Наредбата за
определяне на базисни цени, цени за изклю-
чените площи, учредяване право на ползване
и сервитути върху гори и земи от горския
фонд (отм.). По чл. 86 ЗГ, оценките при
промяна на предназначението в горски тери-
тории, учредяване, разпореждане и учредя-
ване на ограничени вещни права върху гор-
ски територии – държавна и общинска соб-
ственост, както и в случаи, когато това е пре-
двидено в нормативен акт, се изготвят от пра-
воспособни независими оценители, реги-
стрирани по Закона за независимите оцени-
тели. Условията и редът за извършване на
оценка се определят в Наредба на

Министерския съвет по чл. 86, ал. 2 ЗГ. 
Новият Закон за горите, в усилията си да

предотврати увреждането на държавната
собственост върху гори и земи от горския
фонд, чрез замяната на такива обекти с гори
и земи – собственост на физически, юриди-
чески лица и общини, предвиди, че процеду-
рите по чл. 15б ЗГ (отм.), където се урежда-
ха редът и условията за извършване на заме-
ните, се прекратяват (§5, ал. 2 ПЗР на ЗГ).
В §5, ал. 3 ПЗР на ЗГ, законът въведе и
нови правила по отношение  процедури
започнали по реда на чл. 14г, ал. 2 ЗГ (отм.).
Чл. 14, ал. 2 ЗГ (отм.) в изменението от
2008 г. предвиждаше правомощия за пред-
седателя на Държавната агенция по горите да
продава, заменя или учредява ограничени
вещни права върху горите и земите от гор-
ския фонд, по реда на Закона за държавната
собственост, на лицето, по чието искане е
станало изключването на горите и земите от
горския фонд, за да бъде извършена сделката
между държавата и това лице. Параграф 5,
ал. 3 ПЗР на ЗГ допуска процедурите по
чл. 14г (отм.) да се довършат по реда на
отменената норма на чл. 14г, ал. 2 ЗГ (отм.),
ако лицето, по чието искане е станало
изключването:

– е подало или в тримесечен срок от вли-
зане в сила на действащия Закон за горите
подаде заявление, към което са приложени
всички изискващи се документи и

– заплати дължимата цена по сделката в 6-
месечен срок от влизането в сила на заповед-
та за продажба, замяна или учредяване на
ограничено вещно право.

Неизпълнението на тези предвидени в
Закона за горите нови изисквания, за да
бъдат довършени по досегашния ред на чл.
14г, ал. 2 ЗГ (отм.) процедури по продажба-
та, замяната или учредяването на ограниче-
ни вещни права върху горите и земите от
горския фонд, има за последица погасяване-
то на правата на лицата, в полза на които е
постановена промяна на предназначението.
Тогава министърът на земеделието и храни-
те, на основание §5, ал. 5 ПЗР на ЗГ, изда-
ва заповед за отразяване на имотите като
горска територия, копие от която се изпраща
на регионалната дирекция по горите и в
съответната служба по геодезия, картография

2С §123 ПЗР на ЗГ (отм.) правото да заку-
пи застроената и нормативно определена
прилежаща площ се предоставяше на лице,
което е построило сгради, постройки, мрежи
и съоръжения в държавен горски фонд – част-
на държавна собственост, ако строежите са
били допустими по действащите подробни
градоустройствени планове и по правилата
и нормативите, действали по време на
извършването им или съгласно ЗУТ, са тър-
пими строежи и не подлежат на премахване.
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и кадастър или в общинската служба по земе-
делие, за нанасяне на промените в кадас-
тралната карта или в картата на възстанове-
ната собственост, както и  искане по реда на
ЗУТ, за изменение на съответния действащ
устройствен план.

Възпроизведена в чл. 73, ал. 2 ЗГ е съще-
ствуващата в чл. 14, ал. 2 ЗГ (отм.) забрана
за изключване на гори и земи от горския
фонд за срок от 20 години след опожарява-
нето им. Тази съществена законодателна
реакция срещу умишлените опожарявания
на гори, за да бъдат придобити впоследствие
от частни физически и юридически лица, в
новия Закон за горите е отнесена като забра-
на за промяна на предназначението на тези
опожарени земи в горски територии.
Изключена е само за промяна на предназна-
чението на поземлени имоти в горски тери-
тории, свързана с отбраната или сигурността
на страната; изпълнение на инвестиционни
проекти, които са одобрени с решение на
Министерския съвет или когато промяната
на предназначението е свързана с изпълне-
ние на инвестиционни проекти, одобрени с
решение на общинския съвет.

Все във връзка с предвидените мерки в
закона, за изключване на промяната на
предназначението върху поземлени  имоти в
горски територии, като по-далечната крайна
цел на корупционни сделки с такива имоти е
и нормата на §40 ПЗР на ЗГ, която отменя
Решението на Народното събрание от 3 сеп-
тември 2009 г., с което се спира изключва-
нето при промяна на предназначението на
гори и земи от горския фонд, придобити от
физически и юридически лица, с изключение
на общините, чрез земя с гори  и земи от
горския фонд – частна държавна собстве-
ност.

Разгърната правна уредба на вещните
права върху горски територии предвиждат
глава трета и четвърта на Закона за горите.

В няколко текста на глава трета  са изведе-
ни основните начала, върху които се изграж-
да тази правна уредба и която отразява и
настъпилите промени в нея, след приемане-
то на България за държава – членка на Евро-
пейския съюз. Чл. 22 посочва правните
субекти, на които може да принадлежи пра-
вото на собственост. Това са физически и

юридически лица, държавата и общините.
Изрично са изключени като възможни при-
тежатели на право на собственост върху гор-
ски територии политически партии, органи-
зации, движения и коалиции с политически
цели. Не могат да притежават право на соб-
ственост върху горски територии и чужди
държави, независимо дали са, или не са стра-
ни – членки на Европейския съюз, към
които след 2007 г. се присъедини и Репу-
блика България. Не могат да придобиват
право на собственост и върху гори, земи и
водни площи в защитени територии (чл. 10,
ал. 2 ЗЗТ).

Различен режим предвижда чл. 22, ал. 3
ЗГ за гражданите на държави – членки на
Европейския съюз, и на държавите – страни
по Споразумението за европейско икономи-
ческо пространство, и чл. 22, ал. 4 ЗГ – за
юридически лица  от държавите – членки на
Европейския съюз или от държавите – стра-
ни по Споразумението за Европейско ико-
номическо пространство. Двете категории
правни субекти могат да придобият право на
собственост върху горски територии по реда
на Закона за горите, след изтичането на
срока, определен в Договора за присъединя-
ване на Република България към Европей-
ския съюз.3

Чужденци – граждани на трета държава,
както и чуждестранни юридически лица,
създадени в съответствие със законодател-
ството на трета държава, могат да придоби-
ват право на собственост върху горски тери-
тории при условията на международен дого-
вор, ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от
Конституцията на Република България,

3Извлечение от Акта за присъединяване от
2005 г. е публикувано в Информационното
приложение на сборника „Закон за горите“,
СИБИ, С., 2011, 234–236.
Във връзка с нормата на чл. 86 ЗС, съобразно
и разпоредбата на § 1 от Преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за собстве-
ността, който параграф в последното си
изменение (ДВ, бр. 109 от 23 декември
2008 г., в сила от 31 декември 2008 г.) пре-
движда, че в давността за придобиване на
държавни и общински имоти спира да тече
до 31 декември 2011 г.

63



обнародван и влязъл в сила, както и чрез
наследяване по закон, в който случай, ако не
е предвидено друго в международен договор,
ратифициран по реда на чл. 22, ал. 2 от
Конституцията, за тях съществува задълже-
ние в тригодишен срок от откриване на
наследството да прехвърлят собствеността
върху горските територии на лица, които
имат право да придобиват такива имоти (чл.
24, ал. 1 ЗГ). Тригодишният срок за прех-
върляне на собствеността върху горската
територия, за лица на които това право е въз-
становено, съгласно чл. 24, ал. 2 ЗГ, тече от
момента на възстановяването на собстве-
ността. Пропускът да бъде прехвърлен имо-
тът от собственика чужденец на лице, което
може да придобива собственост върху горска
територия, поражда право на държавата да
изкупи горската територия по цени, опреде-
лени с наредба на Министерския съвет,
съгласно чл. 86, ал. 2 ЗГ. 

Кръгът на горските територии частна соб-
ственост е изчерпателно определен в чл. 25
ЗГ – частна собственост са горските терито-
рии, правото на собственост върху които е
възстановено на физически и/или юридиче-
ски лица, както и тези горски територии,
които са придобити чрез правна сделка  или
по други придобивни способи и не са дър-
жавна или общинска собственост. По същия
начин, чрез изключване, Законът за горите
определя горските територии – държавна и
общинска собственост. В чл. 27, ал. 1 ЗГ,
като такива са посочени горските територии,
които не принадлежат на физически и юри-
дически лица и на общините. А според чл.
28, ал. 1 ЗГ – общинска собственост са онези
горски територии, правото на собственост,
върху които е възстановено на общините,
горските територии, придобити от тях чрез
правна сделка или по други придобивни спо-
соби и които не са държавна или частна соб-
ственост.

Изрично в чл. 26 ЗГ е въведено  отклоне-
ние от правилото на чл. 86 ЗС, което допу-
ска възможност да се придобиват по давност
само имоти и вещи, които са частна държав-
на или частна общинска собственост.  Спо-
ред чл. 26 ЗГ не могат да се придобиват по
давност изобщо горски територии – държав-
на или общинска собственост, независимо от

това дали са публична държавна и общинска
или частна държавна и общинска собстве-
ност. 

И в Закона за горите е проведено въведе-
ното с чл. 2 ЗДС и чл. 3 ЗОС деление на
имотите и вещите на публична и частна дър-
жавна или общинска собственост. Съществу-
ва и познатото на Конституцията, определе-
но в чл. 18, ал. 1, понятие изключителна дър-
жавна собственост. Горските територии са
изключителна държавна собственост, според
чл. 27, ал. 2 ЗГ, когато са определени за
такива с друг закон. Например парковете с
национално значение, посочени по чл. 8,
ал. 1 Закона за защитените територии (ЗЗТ
– Обн., ДВ, бр. 133 от 11 ноември 1998 г.)
в Приложение № 1 и природните резервати
по този текст, посочени в Приложение № 2,
които служат за задоволяване на обществени
потребности с общонародна значимост. 

Парковете с национално значение са
защитени територии, които включват есте-
ствени екосистеми с голямо разнообразие на
растителни и животински видове и местоо-
битание и имат площ над 1000 хектара. В
границите им не влизат селища и селищни
образувания (чл. 8, ал. 2 ЗЗТ).

Природните резервати са защитени тери-
тории (резерват и поддържан резерват) по
смисъла на чл. 5, т. 1 и 4 ЗЗД, които включ-
ват образци на естествени екосистеми, опаз-
ването на които изключва всякаква или допу-
ска минимална човешка намеса (чл. 8, ал. 3
ЗЗД).

Отграничението между горските терито-
рии – публична държавна собственост и
частна държавна собственост – е проведено
по начина възприет в ЗДС и ЗОС. Горските
територии  публична държавна собственост
са изброени изчерпателно в чл. 27, ал. 3 ЗГ,
а невключените в тази категория горски
територии са частна държавна собственост.

Публична държавна собственост съгласно
чл. 27, ал. 3 ЗГ са:

1. горските територии – държавна соб-
ственост, предоставени за управление на
ведомства за изпълнение на функциите им
или във връзка с националната сигурност и
отбраната, или за извършване на здравни,
образователни и хуманитарни дейности;

2. горските територии – държавна соб-
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ственост, попадащи в най-вътрешния пояс
на санитарно-охранителните зони на водо-
източниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и на водоизточници-
те  на минерални води по Закона за водите; 

3. горските територии – държавна соб-
ственост в защитените територии, които по
смисъла на чл. 5, т. 3, 5 и 6 от Закона за
защитените територии представляват при-
родна забележителност (т. 3), природен парк
(т. 5), защитена местност (т. 6);

4. горските територии – държавна соб-
ственост, включени в територии за опазване
на недвижимото културно наследство по
Закона за културното наследство (ЗКН,
чл. 78–85);

5. защитените горски пояси – по опреде-
лението на § 1, т. 24 от Допълнителната раз-
поредба на Закона за защитените територии,
са линейни горски култури, създадени за
защита на  почвата, инженерни съоръжения
и урбанизирани територии и за подобряване
на климата;

6. семепроизводствените градини, клоно-
вите колекции, географските култури и ден-
драриумите, както и горските разсадници с
национално значение, съгласно приложение
№ 2 към чл. 27, ал. 3, т. 6 ЗГ;

7. горските територии в 200-метровата
ивица покрай границите на Република Бъл-
гария с държави, които не са членки на
Европейския съюз, както и горските терито-
рии, които са включени в границите на
системите и съоръженията за предпазване от
вредното въздействие на водите.

Горските територии – държавна собстве-
ност, извън вече посочените територии
изключителна държавна собственост и
публична държавна собственост, са обявени
от чл. 27, ал. 4 ЗГ за горски територии –
частна държавна собственост.

В чл. 27, ал. 5 ЗГ законодателят е посочил
и актовете, с които държавата удостоверява
правото си на собственост върху притежава-
ните от нея горски територии. Това удосто-
веряване тя върши с:

– акт за държавна собственост. Актът за
държавна собственост, съгласно чл. 5, ал. 2
във връзка с ал. 3 ЗДС, е официален доку-
мент, съставен от длъжностно лице по ред и
форма, определени в закона, който няма

правопораждащо действие;
– договор за придобиване на право на

собственост;
– удостоверение, издадено от общинската

служба по земеделие по местонахождението
на поземления имот, с приложена към него
скица на имота.

Законодателят не е отминал без внимание
и един въпрос, чието систематично място,
струва ми се, не трябва да бъде при уредбата
на собствеността, като е предвидил различно
от установеното в ГПК процесуално пред-
ставителство на държавата по дела, които се
отнасят до горски територии. Според чл. 31,
ал. 2 ГПК, по дела, които се отнасят до
недвижими имоти – държавна собственост,
държавата се представлява от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
По дела, които се отнасят до държавни гори,
както и земи от държавния горски фонд –
предвиждаше чл. 7, ал. 6 от отменения
Закон за горите от 1997 г. – държавата се
представлява пред съда от председателя на
Държавната агенция по горите. Държавата,
съгласно чл. 27, ал. 6 ЗГ, се представлява
пред съда от министъра на земеделието и
храните или от оправомощено от него длъж-
ностно лице.

Правото на общинска собственост върху
горски територии се урежда в чл. 28 ЗГ.
Общият текст на чл. 26, ал. 1 ЗГ определя
като общинска собственост онези горски
територии, правото на собственост върху
които е възстановено на общините, както и
горските територии, придобити от тях чрез
правна сделка или по други придобивни спо-
соби и не са държавна или частна собстве-
ност. Към публичната общинска са отнесени
от ЗГ:

– горските територии, предоставени за
управление на ведомства, за изпълнение на
функциите им или във връзка с национална-
та сигурност и отбраната, или за извършване
на здравни, образователни и хуманитарни
дейности;

– горските територии, които попадат в
най-вътрешния пояс на санитарно-охрани-
телните зони на водоизточниците и съоръже-
нията за питейно-битово водоснабдяване и
на водоизточниците на минерални води по
Закона за водите;
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– горските територии, които попадат в
защитени територии по чл. 5, т. 3 (природ-
на забележителност), т. 5 (природен парк) и
т. 6 (защитена местност) от ЗЗТ;

– горските територии, включени в терито-
риите за опазване на недвижимото културно
наследство по Закона за културното наслед-
ство (чл. 78–85 ЗКН).

Собствеността на общината върху имоти в
горски територии се удостоверява с:

– акт за общинска собственост. За харак-
теристиката и правната същност на акта за
държавна собственост се отнасят и съответ-
ните правила в чл. 5, ал. 2 и 3 ЗОС. Актът за
общинска собственост е официален доку-
мент, съставен от длъжностно лице по ред и
форма, определени в закона. Актът за
общинска собственост няма правопоражда-
що действие;

– договор за придобиване на право на
собственост;

– решение, издадено от общинската служ-
ба по земеделие по местонахождението на
поземления имот, с приложена към него
скица на имота.

Накрая на този раздел на Закона за гори-
те, в който законодателят е очертал основни-
те правила и отграниченията между държав-
ната и общинската собственост, от една стра-
на, и от друга – частната собственост върху
гори и земи в горски територии, в една сво-
бодна и широка парафраза върху чл. 18, ал.6
и чл. 21 от Конституцията, той е вменил в чл.
29 ЗГ в задължение на собствениците на
горски територии, да упражняват правото си
на собственост върху тях по начин, който не
влошава състоянието им и не причинява
вреда на други собственици или на обще-
ството.   

Законът за собствеността не посочва
изчерпателно способите за придобиване на
право на собственост и ограничени вещни
права. В една стегната разпоредба, на чл. 77
ЗС, вместо опит за тяхното подробно
изброяване се изтъкват само най-главните
представители на т.нар. в правната теория
първични или оригинерни и вторични или
деривативни  придобивни способи. Правото
на собственост – гласи чл. 77 ЗС, се придо-
бива чрез правна сделка, по давност или по
други начини, определени в закона. С тази

формулировка чл. 55 ЗС очертава способи-
те за придобиване или учредяване на вещни
права върху чужда вещ. Когато и в двете
норми законодателят говори и за „други
начини, определени в закона“, той има
предвид различни други способи, които
подобно на сделките спадат към вторичните
(деривативни) способи и на които сделките
са най-широко разпространения, най-често
срещан и типичен представител. Съответно
различните други първични (оригинерни)
способи, на които давността е главният и
най-широко разпространен представител. 

Двата специални закона ЗДС и ЗОС, без
достатъчно разумни доводи, напуснаха
ясната и проста формулировка на чл. 55 и 77
ЗС. В една претенциозна, но пълна с недо-
статъци формулировка на чл. 43 ЗДС, в
която отсъстват изцяло първичните придо-
бивни способи, предвиди, че държавата
може да придобива имоти чрез покупка,
замяна, дарение, делба, възмездно или без-
възмездно учредяване на вещни права, заве-
щание. За да се върне към редакцията in fine
на чл. 55 и 77 ЗС „или чрез други начини,
определени в закона“, защото трудно може
да не вземе предвид сред кръга от придобив-
ни способи, първични (оригинерни) спосо-
би, като придобивната давност (в чл. 79–86
ЗС), придобиването на движима вещ, чрез
добросъвестно владение (чл. 78 ЗС), придо-
биването чрез приращение (чл.92 ЗС) и
чрез преработване и присъединяване (чл.
94–98 ЗС), които са уредени в основния
вещноправен закон. Сред способите за при-
добиване на право на собственост и ограни-
чени вещни права не е посочен такъв осно-
вен и важен способ за придобиване като
принудителното отчуждаване на имоти –
частна собственост за държавни нужди, за
който съществува специалната конститу-
ционна разпоредба на чл. 17, ал. 5 от Кон-
ституцията, като изключение от прогласено-
то принципно начало за неприкосновеност
на частната собственост (чл. 17, ал. 3 от Кон-
ституцията); изричен текст в основния
вещноправен източник – Законът за соб-
ствеността – чл. 101 ЗС и разгърната правна
уредба в глава трета със същото наименова-
ние, на Закона за държавната собственост
(чл. 32–43 ЗДС). 
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Чл. 34, ал. 1 ЗОС възприе несъмнено по-
разумния подход на Закона за собственост-
та, когато уреди способите, чрез които
общината придобива право на собственост и
ограничени вещни права. Общината – гласи
текстът на алинеята – придобива право на
собственост и ограничени вещни права чрез
правна сделка, по давност или по друг начин,
определен в закон. Двата закона се различа-
ват и във формулировките на текстовете, с
които посочват способите, чрез които дър-
жавата и общината се разпореждат с имотите
тяхна собственост. Във втората алинея на чл.
43 ЗДС, след въведение в текста, в което се
посочва, че държавата се разпорежда с имоти
– частна собственост на база оценки на имо-
тите, извършени от независим оценител, не
по-ниски от данъчните им оценки, законо-
дателят е определил (от начина на формули-
ране на текста може да се заключи, че изчер-
пателно), че държавата се разпорежда с имо-
тите си – частна държавна собственост, чрез
продажба, замяна, делба, възмездно или
безвъзмездно учредяване на ограничени
вещни права, както и чрез апортиране на
имоти и вещи в капитала на търговски дру-
жества. Изброяването, макар и неудачно
като подход, е постигнало необходимата
пълнота, доколкото тези са способите, с
които държавата се разпорежда със свои
волеви актове, със своята частна собственост.
Способите, чрез които държавата може да
загуби собствеността си върху своите имоти
– частна държавна собственост, не се огра-
ничават само до посочените. Сред тези,
които не са упоменати и правилно в нормата
на чл. 43, ал. 2 ЗДС, са например давността
и приращението, но това са способи, които
водят до преминаване на собствеността
върху имотите – частна държавна собстве-
ност у различни други правни субекти –
физически и юридически лица, общини, без
това преминаване да се извършва с волеви
акт на собственика – държавата, какъвто
представлява разпореждането.

Чл. 34, ал. 2 ЗОС предвижда, че общи-
ната се разпорежда с имоти  и вещи – частна
общинска собственост, чрез продажба, замя-
на, дарение, делба, възмездно или безвъз-
мездно учредяване на ограничени вещни
права или по друг начин, определен в закон.

Макар че нормата на чл. 34, ал. 2 ЗОС
изглежда по-бедна откъм предметен обхват
на способите за разпореждане от този на
чл. 43, ал. 2 ЗДС, защото например не
обхваща разпореждане с имоти и вещи в
капитала на търговски дружества, тя всъ-
щност е по-широка по обхват, защото пре-
движда относимост на способите за разпо-
реждане и към движимите вещи – частна
общинска собственост. А по силата на пре-
пращането in fine - „или по друг начин,
определен в закон“ и към други, изрично
неупоменати способи, доколкото са предви-
дени в закон, за разпоредителните актове на
общината.

Придобиването на горски територии от
държавата чрез покупко-продажба се
извършва по ред и при условия, подробно
уредени в чл. 31 и чл. 32 на Закона на гори-
те. В чл. 31 ЗГ, в който държавата, чрез зако-
на е  допуснала за себе си право да придоби-
ва чрез покупко-продажба такива имоти, са
посочени напълно излишно и правните
субекти, от които тя може да закупува горски
територии – физически лица, юридически
лица и общини, защото други правни субек-
ти извън тези общи категории просто не
съществуват.

Придобиването от държавата на горските
територии чрез закупуване се извършва под
ръководството  и надзора на Министерския
съвет, който с решение възлага на министъра
на земеделието и храните да проведе проце-
дура и да сключи договор за покупка на
поземлени  имоти.

Процедурата замени съществуващите в
Закона за държавната собственост условия и
ред, които трябваше да спази председателят
на Държавната агенция по горите, по смисъ-
ла на чл. 14г, ал. 2 от отменения Закон за
горите, който продаваше, заменяше или
учредяваше ограничени вещни права  върху
горите и земите, за които е издал заповед за
изключването им от горския фонд, за да
сключи сделка с лицето, по чието искане е
станало изключването. Но самият Закон за
държавната собственост не съдържаше раз-
гърнати правила за реда и условията, по
които трябва държавата за закупи изобщо
имот, в това число и горска територия. В
последната си редакция чл. 43а ЗДС (ДВ,
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бр. 87 от 5 ноември 2010 г.) все още пред-
вижда една процедура по закупуване на
имоти от държавата, която е много опросте-
на, вероятно защото законодателят не допу-
ска, че когато държавата придобива имоти,
които закупува, интересите й могат да бъдат
злепоставени при сключване на договора за
продажба. Според чл. 43а ЗДС, Министер-
ският съвет с решение възлага на министър,
ръководител на ведомство или областен
управител да сключи договор за покупка на
имот или част от имот, за прекратяване на
съсобствеността между държавата и физиче-
ски и/или юридически лица или за учредява-
не на ограничено вещно право в полза на
държавата. По-подробни правила за прила-
гане на тази разпоредба на Закона за дър-
жавната собственост законодателят не пре-
двиди и не включи и в Правилника за прила-
гане на Закона за държавната собственост
(ППЗДС), в който големият брой норми
доразвиват уредбата на сделките, с които дър-
жавата се разпорежда със свои имоти, в полза
на физически и юридически лица и общини.

Тази оскъдна уредба на закупуването на
недвижими имоти от държавата в общия
Закон за държавната собственост логично
мотивираше още по-кратката и съвършено
недостатъчна уредба в специалния Закон за
горите (отм.). Член 15а, ал. 1 (Нов, ДВ, бр.
16 от 18 февруари 2003 г.) ЗГ прогласява-
ше възможността държавата да купува гори и
земи от горския фонд – собственост на
физически и юридически лица и на общини,
като във втората алинея на този член законо-
дателят предвиди, че с предимство се изкупу-
ват гори и земи, разположени в защитени
територии, както и гори със защитени и
рекреационни функции.

Тази линия на предпочитания на държа-
вата при закупуване на горски територии се
запази и в новия Закон за горите. Преиму-
щественият интерес на държавата, обективи-
ран в чл. 32, ал. 2 ЗГ, е към горски терито-
рии – държавна собственост, разположени в
защитни и специални горски територии.
Тези горски територии законът е определил,
че се закупуват с предимство.

В изпълнение решението на Министер-
ския съвет, министърът на земеделието и
храните със свое решение открива процеду-

ра, в която се определят:
– общините и землищата, в които държа-

вата желае да закупи имоти;
– методиката за оценка на предложения-

та, както и критериите за избор на имотите –
предмет на сделката;

– датата, мястото и часът на разглеждане
на предложенията;

– начинът на плащане на цената на гор-
ската територия и евентуални обезпечения;

– други условия.
Решението за откриване на процедура и

съдържащите се в него условия се публикуват
в един централен и един местен ежедневник
и се оповестява публично на интернет стра-
ницата на Изпълнителната агенция по гори-
те, в срок не по-малък от два месеца, преди
датата на разглеждане на предложенията
(чл. 32, ал. 4 ЗГ). 

Инициативата за продажбата е възложена
от закона върху собствениците на поземле-
ните имоти, които трябва да направят пис-
мена оферта до изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите, в която
посочват предлаганата от тях цена на имота,
който желаят да продадат на държавата и
прилагат:

– документ за собственост на имота;
– скица на имота;
– данъчна оценка на имота;
– извадка от горскостопанския план или

програма за съответния имот.
Предложенията за продажба от собстве-

ниците на поземлени имоти се разглеждат от
комисия, назначена от изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по
горите, която прави предложение за закупу-
ване на имотите или отказва закупуването.
За своята работа комисията изготвя прото-
кол, който съгласно ал. 6, във връзка с ал. 7
на чл. 32 ЗГ се предоставя на министъра на
земеделието и храните, придружен със ста-
новище на изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по горите, проект
за решение за закупуване на имотите на
лицата, чиито предложения са приети, и
проект на договор. Всички тези действия,
които очертават етапите  в процедурата по
закупуването на имотите, имат подготвите-
лен характер по отношение на фактическия
състав, от който се пораждат правните после-
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дици на сделката. Те са отделни елементи на
динамично осъществяван административен
процес, който завършва с формирането на
релевантния за фактическия състав на сделка-
та административноправен  юридически
факт – решението на министъра на земеде-
лието и храните. В този административно-
правен  юридически факт се съдържат всички
съществени елементи на сделката, която при
условията, установени в решението на
министъра на земеделието и храните, ще
завърши своя фактически състав, когато
съгласно чл. 32, ал.7 ЗГ, въз основа на
решението за закупуване от държавата на
имотите на физическите лица, юридическите
лица или общините, министърът на земеде-
лието и храните сключва договор за закупу-
ването на тези имоти. Държавата придобива
собствеността върху закупените горски тери-
тории, в резултат от осъществен смесен
гражданскоправен фактически състав, в
който негражданскоправният юридически
факт е решението на административния
орган – на министъра на земеделието и хра-
ните; гражданскоправният юридически факт
е договорът, който се сключва между соб-
ственика на горската територия (физическо-
то лице, юридическото лице или съответната
община); а цялото действие на смесения
гражданскоправен фактически състав пора-
жда за държавата право на собственост върху
закупената горска територия.

Подробна уредба е създал законодателят и
за обратната хипотеза, когато държавата
продава горски територии – частна държавна
собственост. Според чл. 33, ал. 1 ЗГ, държа-
вата продава горски територии в два случая: 

– за прекратяване на съсобственост върху
горски територии между държавата и други
съсобственици и 

– когато с влязъл в сила общ устройствен
план е предвидена промяна на предназначе-
нието на горската територия – за създаване
на нови или разширяване строителните гра-
ници на съществуващи урбанизирани тери-
тории.

Използването на продажбата, като способ
за прекратяване на съсобствеността между
държавата и други съсобственици, е заложена
в самата същност на съсобствеността, като
съпритежание на вещното право на собстве-

ност, между две или повече лица. Съсобстве-
ността съдържа характерния за общото при-
тежание конфликт между интересите на
отделните съсобственици, който в голям брой
конкретни хипотези на съсобственост лиша-
ва от оправдание съществуването на това
общо притежание, свързано е с трудности
при  използването, поддържането и управле-
нието на общата вещ. Съществуването на
съсобствеността е оправдано от гледна точка
на съсобствениците, само ако то позволява
на съсобствениците да използват общата
вещ, като съобразно правата им извличат
полезните свойства на вещта, в съответствие с
нейното предназначение. За тези иманентно
присъщи на съпритежанието негативни
характеристики на съсобствеността държи
сметка законодателят, когато в усилията си да
разреши конфликта между съсобствениците,
предвижда в чл. 34 ЗС възможност за всеки
от тях да прекрати общността в притежание-
то на вещното право. „Всеки съсобственик –
четем в чл. 34, ал. 1 ЗС – може, въпреки
противна уговорка, да иска делба на общата
вещ, освен ако законът разпорежда друго или
ако това е несъвместимо с естеството и пред-
назначението на вещта.

Няколко норми в общия Закон за дър-
жавната собственост уреждат въпросите,
свързани с прекратяването на съсобственост-
та между държавата и физически и/или юри-
дически лица и общини. В чл. 43а ЗДС
законодателят е предвидил правило, насоче-
но към прекратяване на съсобствеността
между държавата  и физически и/или юри-
дически лица, като държавата изкупи частта
на тези лица от общия имот. Това изкупува-
не се извършва с решение на Министерския
съвет, с което се възлага на министър, ръко-
водител на друго ведомство или областен
управител да сключи договор за покупка на
имот или част от имот, за прекратяването на
съсобствеността между държавата и посоче-
ните правни субекти или за учредяване на
ограничено вещно право в полза на държа-
вата.

В чл. 45а ЗДС намираме уредена другата
възможна хипотеза, когато съсобствеността
между държавата и физически или юридиче-
ски лица върху имот се прекратява чрез про-
дажба на частта на държавата на другия
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съсобственик. Тази продажба се извършва от
областния управител по местонахождението
на имота. Ако частта на държавата е предо-
ставена за управление на ведомство, изисква
се и становище на ръководителя на ведом-
ството. Прекратяването на съсобствеността
се извършва на база пазарна оценка на съот-
ветния дял, извършена от независим оцени-
тел, на цена не по-ниска от данъчната оцен-
ка на имота.

Частен случай на приложение на правила-
та на ЗДС, уреден в специален закон, пред-
ставлява продажбата  на горски територии –
частна държавна собственост, за да се
постигне прекратяването на съсобствеността
върху горски територии между държавата и
други съсобственици. Продажбата на горски
територии по чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗГ се извърш-
ва без търг, когато другите съсобственици са
приели предложението за продажба, по реда
на Закона за собствеността. При тази про-
дажба, уредена в чл. 33 ЗС, прекратяването
на съсобствеността се извършва по силата на
законово установено задължение за съсоб-
ственика (в случая държавата), ако желае да
продаде своята част от съсобствения недви-
жим имот на трето лице, най-напред да
предложи частта от имота на другия съсоб-
ственик или съсобственици, при същите
условия, при които частта от имота е предло-
жена за продажба на третото лице и само ако
те откажат да я изкупят, държавата да я про-
даде на третото лице.

Уредбата на този способ за прекратяване
на съсобствеността върху горски територии,
между държавата и физически и юридически
лица, чрез продажба на частта на държавата
върху горската територия на тези съсобстве-
ници, не ми се струва достатъчно логична.
От тълкуването на чл. 33, ал. 6 ЗГ може да
се заключи, че ако другите съсобственици
откажат да приемат предложението за про-
дажба на държавната част от съсобствената
горска територия, по реда на Закона за соб-
ствеността, тази част се обявява и продава на
други желаещи да я закупят, но вече след
провеждане на търг, по реда на Закона за
държавната собственост. Извод, който не се
съгласува с правилата на Закона за горите,
например с чл. 33, ал. 2, 3, 4, 5 ЗГ, където
продажбата чрез търг е отнесена само за

продажбата на горски територии – частна
държавна собственост, при хипотезата на чл.
33, ал. 1, т. 2 ЗГ, когато с влязъл в сила общ
устройствен план, е предвидена промяна на
предназначението на горската територия, за
създаване на нови или разширяването на
строителните граници на съществуващи
урбанизирани територии.

Без търг се прекратява съсобствеността и
при продажбата на частта на държавата,
когато съсобствеността е между държавата и
собственици, обединени в горско сдружение.
Съгласието за закупуването се дава от ръко-
водния орган на горското сдружение (чл. 33,
ал. 7 ЗГ).

Няколко алинеи на чл. 33 ЗГ уреждат
малко по-подробно въпросите по продажба-
та на частта на държавата в горски територии
– частна държавна собственост, когато по чл.
33, ал. 1, т. 2 ЗГ, с влязъл в сила общ устрой-
ствен план е предвидена промяна на пред-
назначението на горската територия, за
създаване на нови или разширяването на
строителните граници на съществуващи
урбанизирани територии. Продажбата на
тези части на държавата в съсобствените гор-
ски територии се извършва след провеждане
на търг, по реда на Закона за държавната
собственост (чл. 33, ал. 2 ЗГ). Изключени
са от продажбата обаче поземлени имоти в
горски територии – частна държавна соб-
ственост, които попадат в Европейската еко-
логична мрежа „Натура“ 2000 (чл. 33,
ал. 3 ЗГ).

Обособяването на имотите в горски тери-
тории, включени в общия устройствен план,
за продажба от държавата, на които ще бъде
променено предназначението на горска
територия, се извършва след влизане в сила
на подробен устройствен план за съответна-
та територия. Въз основа на влезлия подро-
бен устройствен план, съгласно чл. 33, ал. 5
ЗГ, министърът на земеделието и храните
или оправомощено от него длъжностно лице
предприема действия за отразяването на
имотите в кадастралната карта или в картата
на възстановената собственост.

За продажбата на поземлени имоти в гор-
ските територии, Законът за горите е пред-
видил и ред, по който се провежда търгът.
Търгът се открива със заповед на министъра
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на земеделието и храните (чл. 34, ал. 1 ЗГ),
а ако началната цена за провеждане на търга
е над 500 000 лв., той се провежда след
решение на Министерския съвет по предло-
жение на министъра на земеделието и храни-
те (чл. 34, ал. 2 ЗГ). Обявлението за про-
веждане на търга подлежи на публикуване в
един централен и един местен ежедневник и
се оповестява публично на интернет страни-
ците на Министерството на земеделието и
храните и Изпълнителната агенция по гори-
те, с посочване на всички съществени данни
за имота и провеждането на самия търг –
общината, землището, номерата на имотите,
площта, координатите на граничните точки,
вида на търга, началната цена, времето и
мястото за провеждане на търга и закупува-
не на тръжната документация.

Въз основа на резултатите от търга, мини-
стърът на земеделието и храните сключва
договор за продажба на горската територия с
купувача, определен на търга, който се впис-
ва по разпореждане на съдията по вписва-
нията по местонахождението на имота
(чл. 48, ал. 2 ЗДС).

Законът за горите в чл. 40 е посочил и
начинът, по който се извършва разпорежда-
не с горски територии – общинска собстве-
ност, и горски територии, които не са нито
държавна, нито общинска собственост, а
могат да принадлежат на най-различни
правни субекти – физически и юридически
лица. За разпореждането с горски територии
– общинска собственост, нормата на чл. 40
ЗГ препраща към реда, предвиден в Закона
за общинската собственост. Това е редът,
предвиден в глава четвърта „Придобиване и
разпореждане с имоти и вещи общинска соб-
ственост“ (чл. 34–41З ОС). Продажбата на
горски територии – частна общинска соб-
ственост ще се извърши съгласно чл. 35
ЗОС, след решение на  общинския съвет, от
кмета на общината, чрез публичен търг или
публично оповестен конкурс. Въз основа на
резултатите от търга или конкурса и реше-
нието на общинския съвет за продажба на
горската територия, кметът на общината
издава заповед и сключва договор с купувача
на имота.

Законът предвижда и редица изключе-
ния, когато продажбата на имоти – частна

общинска собственост, имоти в горски тери-
тории – частна общинска собственост, ще се
извърши без търг или конкурс. Например на
собственика на законно построена сграда в
земя – частна  общинска собственост по
чл. 35, ал. 3 ЗОС; на държавата или на
общини, както и на лица, когато лицата, на
които може да се извърши продажбата, са
определени в закон, по ред, определен в
Наредбата по чл. 8, ал. 2 ЗОС (чл. 35, ал. 4
ЗОС).

По този ред, чрез търг или публично
обявен конкурс, след решение на общинския
съвет и съобразно предвижданията на влязъл
в сила подробен план, се учредява от кмета
на общината право на строеж (чл. 37, ал. 1
ЗОС) или право на надстрояване и/или
пристрояване (чл. 38, ал. 1 ЗОС), върху
имот, включително и горска територия –
частна общинска собственост. Чрез публи-
чен търг и публично обявен конкурс кметът
на общината по чл. 39, ал. 1 ЗОС учредява
право на ползване върху имот, включително
и върху имот в горска територия – частна
общинска собственост.

Свободно от допълнителни условия е раз-
пореждането с горски територии, които не са
държавна или общинска собственост и следо-
вателно принадлежат на различни субекти –
физически и юридически лица. За тях в
чл. 40, ал. 2 ЗГ единствено е предвидено
неподлежащото на съмнение общо правило
на чл. 18 ЗЗД относно формата на сделките с
недвижими имоти и вещни права върху
недвижими имоти, че тези сделки трябва да
бъдат извършени с нотариален акт.

И по отношение на сделките, с които ще
се учредят ограничени вещни права върху
горски територии – частна общинска соб-
ственост, ще се отнесат и намерят приложе-
ние посочените в ЗОС, изобщо за недвижи-
мите имоти – частна общинска собственост,
изключения за разпореждане без публичен
търг или публично обявен конкурс:

– при учредяването на право на строеж
по чл. 37, ал. 4 ЗОС;

– при учредяването на право на надстро-
яване и/или пристрояване по чл. 38, ал. 2
ЗОС;

– при учредяването на право на ползване
по чл. 39, ал. 3 и ал. 5 ЗОС.
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Във всички посочени хипотези на про-
дажба на горски територии или на учредява-
не на вещни права върху горски територии –
частна общинска собственост, както изобщо
прехвърлянето на собствеността и учредява-
нето на вещни права върху недвижими
имоти – частна общинска собственост, въз
основа на резултатите от търга или конкурса,
съответно на решението на общинския съвет,
кметът на общината издава заповед и сключ-
ва договор. Правните последици, следова-
телно и при тези разпоредителни актове с
имоти – общинска частна собственост се
пораждат от осъществен смесен гражданско-
правен фактически състав.

Ограничените вещни права, които могат
да бъдат учредени върху поземлени имоти в
горски територии, са подробно уредени в
глава четвърта, чл. 54–72 ЗГ.

Правото на строеж върху поземлени
имоти в горски територии, без промяна на
предназначението на територията се учредя-
ва безсрочно или за определен срок:

1) от Министерския съвет – за горски
територии – публична държавна собстве-
ност, посочени в чл. 54, ал. 1, с изключение
на случаите, когато правото на строеж се
учредява за изграждане на сгради и съоръже-
ния, свързани с управлението, възпроизвод-
ството, ползването и опазването на горите и
дивеча, независимо от тяхната собственост.
Такива обекти са:

– автомобилни горски пътища;
– заслони за обществено ползване;
– ферми за отглеждане на дивеч, риболю-

пилни и рибарници;
– посетителски и информационни цен-

трове, които не включват помещения за
постоянно или временно обитаване; 

– горски и ловни кантони, които не
включват помещения за постоянно или вре-
менно обитаване;

– контролни горски пунктове, които не
включват помещения за постоянно или вре-
менно обитаване;

– подземни електропроводи, надземни и
подземни проводи за хидротехнически съо-
ръжения, нефтопроводи, топлопроводи,
газопроводи, нефтопродуктопроводи, водо-
проводи, канализации, кабели и други еле-
менти на техническата инфраструктура.

2) от министъра на земеделието и храните 
– за поземлени имоти в горски територии

– частна държавна собственост;
– за стълбовете за въздушни електропро-

води над 20 KV;
– за подземни електропроводи, надземни

и подземни проводи за хидротехнически
съоръжения, нефтопроводи, топлопроводи,
газопроводи, нефтопродуктопроводи, водо-
проводи, канализации, кабели и други еле-
менти на техническата инфраструктура.

3) от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите:

– за поземлените имоти в горски терито-
рии – частна държавна собственост, извън
посочените в т. 1 и 2 на чл. 54, ал. 1 ЗГ, както
и за изграждане в горски територии –
публична държавна собственост, на сгради и
съоръжения, свързани с управлението, въз-
производството, ползването и опазването на
горите и дивеча по чл. 54, ал. 1 , т. 3 ЗГ;

4) от кмета на общината, след решение на
общинския съвет – за поземлени имоти в
горски територии – общинска собственост;

5) от други собственици или обединения
на собственици на поземлени имоти в горски
територии – за собствените им имоти.

Учредяването на правото на строеж върху
поземлени имоти в горски територии обхва-
ща и изисква спазването на многобройни
условия и процедури и се очертава да бъде
един неимоверно дълъг и сложен процес.

Този процес започва с искане от инвести-
тора за предварително съгласуване пред
всички, без Министерския съвет, вече посо-
чени органи и лица, които могат, съгласно чл.
54, ал. 2 ЗГ, да учредяват право на строеж
върху поземлени имоти в горски територии
за съответните обекти. За учредяване право
на строеж върху поземлени имоти в горски
територии за изграждане на обекти, свърза-
ни с националната сигурност и отбраната на
страната, искането за предварително съгласу-
ване се прави от съответните министри и
ръководители на ведомства. Учредяването на
правото на строеж е безвъзмездно.

Искането за предварително съгласуване,
когато се отнася за учредяване на право на
строеж за поземлени имоти в горски терито-
рии – държавна и общинска собственост,
трябва да бъде придружено:
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– от скица на имота от кадастралната
корта или от картата на възстановената соб-
ственост, съгласувана от съответната регио-
нална дирекция по горите по местонахожде-
нието на имота; 

– задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията.

Министърът на земеделието и храните,
изпълнителният директор на Изпълнителна-
та агенция по горите и кметът на общината се
произнасят по искането за предварително
съгласуване в двумесечен срок от неговото
постъпване, с решение, което се съобщава и
може да бъде обжалвано по реда на АПК.
Когато искането е за поземлен имот в горска
територия –държавна собственост, министъ-
рът на земеделието и храните и изпълнител-
ният директор на Изпълнителната агенция
по горите, преди да се произнесат по него,
служебно изискват становище на съответното
държавно горско стопанство или държавно
ловно стопанство.

Процедурата по учредяването на право на
строеж върху поземлени имоти в горски
територии – държавна и общинска собстве-
ност, съгласно чл. 56 ЗГ, продължава с пода-
ване на заявление по образец до органа,
който е дал предварителното съгласуване.
Към заявлението се прилагат:

– скици на имотите от кадастралната карта
и  извадка от кадастралния регистър с данни
за имотите или скици на имотите от картата
на възстановената собственост и партиди за
тях, съгласувани от регионална дирекция по
горите по местонахождението на имотите;

– одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;

– оценка на имота, съгласно наредбата по
чл. 86, ал. 2 ЗГ;

– влязъл в сила административен акт,
издаден по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или по реда на
Закона за биологичното разнообразие и ста-
новище на компетентния орган по околна
среда.

В едномесечен срок министърът на земе-
делието и храните, изпълнителният директор

на Изпълнителната агенция по горите и
кметът на общината се произнасят по заяв-
лението, като учредяват право на строеж
върху горската територия или постановяват
отказ да учредят това право. 

Учредяването на право на строеж се
заплаща – при учредяване върху поземлени
имоти в горски територии – държавна соб-
ственост, по цена, определена с наредбата по
чл. 86, ал. 2 ЗГ. А при учредяване върху
поземлени имоти в горски територии –
общинска собственост – по цена, определена
с наредба на общинския съвет. Цената на
учреденото вещно право на строеж се посоч-
ва в акта за учредяването му и се заплаща в
тримесечен срок от влизането в сила на акта. 

Актовете на министъра на земеделието и
храните, изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите и кмета на
общината за учредяване или отказ да бъде
учредено право на строеж върху горската
територия се съобщават и могат да бъдат
обжалвани по реда на АПК. Актовете за
учредяване право на строеж върху горската
територия – държавна и общинска собстве-
ност, се публикуват на интернет страницата
на Изпълнителната агенция по горите или на
съответната община.

Въз основа на влезлия в сила акт за  учре-
дяване на правото на строеж и плащането на
цената на учреденото вещно право, чл. 56,
ал. 7 ЗГ предвижда, че се сключва договор
между заявителя и изпълнителния директор
на Изпълнителната агенция по горите, съот-
ветно кмета на общината. Договорът се
вписва от заявителя в службата по вписва-
нията по местонахождение на имота, а копие
от вписания договор се изпраща в съответна-
та регионална дирекция по горите.

Две хипотези, при които правата на лице-
то, в полза на което е учредено правото на
строеж се погасяват, са предвидени в чл. 57
ЗГ. Първата касае погасяване на учреденото
вещно право на строеж, ако не бъде заплате-
на дължимата цена за учреденото вещно
право. Втората хипотеза се отнася за случаи-
те, когато учреденото право на строеж не
бъде упражнено в продължение на пет годи-
ни. Законът за горите, за разлика от Закона
за собствеността,  не сочи изрично за какъв
по своя характер срок се касае – за давностен
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или преклузивен. Член 67 ЗС предвижда, че
правото да се построи сграда в чужда земя се
погасява в полза на собственика на земята по
давност, ако не се упражни в продължение
на 5 години. Видът на срока е изрично посо-
чен от закона като давностен. По друг начин
определя срока законодателят при правото
на ползване, когато в чл. 59, ал. 3 ЗС пре-
движда, че правото на ползване се погасява,
ако не се упражнява в продължение на 5
години. Този срок се характеризира както в
правната теория, така и в съдебната практика
като преклузивен. При липса на допълнител-
ни указания в чл. 57 ЗГ, и по начина, по
който законодателят е редактирал разпоред-
бата на чл. 57, ал. 1, т. 2 ЗГ, струва ми се, че
категорично може да се поддържа като един-
ствено правилно виждането, че 5-годиш-
ният срок, в който учреденото право на
строеж върху поземлен имот в горска терито-
рия се погасява поради неупражняване, е
преклузивен. Чл. 57, ал. 3 ЗГ вменява в
задължение на лицето, в чиято полза е учре-
дено правото на строеж, да премахне след
погасяването на правото му, за своя сметка,
изградените в имота постройки и съоръже-
ния, както и да извърши възстановяване на
терена, освен ако в акта за учредяването на
вещното право не е уговорено друго.

Учредяването на правото на строеж върху
поземлени имоти в горски територии, които
не са държавна или общинска собственост, се
извършва  по общото правило, установено в
чл. 18 ЗЗД, за прехвърляне право на соб-
ственост и учредяване на вещни права върху
недвижими имоти – с нотариален акт. Не е
необходимо учредяване на право на строеж в
случаите, когато строителството се извършва
от собственика на територията или от горско
сдружение, по чл. 183 ЗГ на физически или
юридически лица – собственици на поземле-
ни имоти в горски територии, в което сдру-
жение собствеността на отделните собстве-
ници е възстановена в идеални части.

Разгърната правна уредба се съдържа в
Закона за горите и на вещното право на сер-
витут върху поземлени  имоти в горски тери-
тории. Сервитут върху поземлени  имоти в
горски територии може да бъде учреден за
изграждане и/или обслужване на:

– въздушни  и подземни електропроводи,

надземни и подземни  хидротехнически съо-
ръжения за производство на електрическа
енергия, нефтопроводи, топлопроводи,
газопроводи, нефтопродуктопроводи, водо-
проводи, канализации, кабели и други еле-
менти на техническата инфраструктура;

– телефонни, телеграфни, радиосъобщи-
телни и други линии;

– лифтове и влекове;
– на съоръжения от ветрогенераторни и

фотоволтаични паркове.
Сервитутът върху поземлените имоти в

горски територии се учредява безсрочно или
за определен срок:

– от Министерския съвет – за поземлени
имоти в горски територии – публична дър-
жавна собственост;

– от министъра на земеделието и храните
– за поземлени имоти в горски територии –
частна държавна собственост: за въздушни
електропроводи над 20 kV; за лифтове и вле-
кове; за съоръженията на ветрогенераторни
и фотоволтаични паркове;

– от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция по горите – за поземлени
имоти в горски територии – частна държавна
собственост, извън тези, които се учредяват
от Министерския съвет и министъра на земе-
делието и храните;

– от кмета на общината, след решение на
общинския съвет – за поземлени имоти в
горски територии – общинска собственост;

– от собственика – за останалите поземле-
ни имоти в горски територии.

За учредяването на сервитут върху позе-
млени имоти в горски територии се осъще-
ствява същата процедура, въз основа на
която се осъществява учредяването на право
на строеж върху такива имоти. Тази проце-
дура започва отново с искане за предвари-
телно съгласуване от инвеститора:

– пред министъра на земеделието и хра-
ните – за поземлените имоти в горски тери-
тории – публична държавна собственост,
както и за обектите по чл. 61, ал. 2, т. 1 и 2
ЗГ;

– пред  изпълнителния директор   на
Изпълнителната агенция  по горите – за
поземлените имоти в горски територии –
частна държавна собственост, по чл. 61,
ал. 2, т. 3 ЗГ;
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– пред кмета на общината – за поземле-
ните имоти в горски територии – общинска
собственост;

– пред собственика – за останалите позе-
млените имоти в горски територии.  

Искането за предварително съгласуване за
учредяване на сервитут върху поземлени
имоти в горски територии се прави пред
министъра на земеделието и храните, изпъл-
нителния директор на Изпълнителната аген-
ция по горите, кмета на общината или соб-
ственика на имотите, които се произнасят по
него с решение, което се съобщава по реда на
АПК и може да се обжалва при условията и
реда, определени в него. Искането за съгла-
суване се придружава от:

– скици на имотите от кадастралната карта
и извадка от кадастралния регистър с данни
за имотите или скици на имотите от картата
на възстановената собственост и партиди за
тях, съгласувани от регионална дирекция по
горите по местонахождението на имотите;

– задание за изработване на подробен
устройствен план, изготвено в съответствие с
разпоредбите на Закона за устройство на
територията.

За учредяване на сервитут върху поземле-
ни имоти в горски територии се подава заяв-
ление по образец за съответната територия
до    министъра на земеделието и храните,
изпълнителния директор на Изпълнителната
агенция по горите, кмета на общината или
собственика на имотите. Към заявлението се
прилагат:

– скици на имотите от кадастралната карта
и  извадка от кадастралния регистър с данни
за имотите или скици на имотите от картата
на възстановената собственост и партиди за
тях, съгласувани от регионална дирекция по
горите по местонахождението на имотите;  

– одобрен подробен устройствен план и
удостоверение, че актът за одобряването му е
влязъл в сила, издадено от органа, който го е
одобрил;

– оценка на имота, съгласно наредбата по
чл. 86, ал. 2 ЗГ;

– влязъл в сила административен акт, изда-
ден по реда на глава шеста от Закона за опаз-
ване на околната среда и/или по реда на Зако-
на за биологичното разнообразие, и станови-
ще на компетентния орган по околна среда.

Министърът на земеделието и храните,
изпълнителният директор   на Изпълнител-
ната агенция  по горите и  кметът на община-
та се произнасят по заявлението в едномесе-
чен срок от постъпването му, като учредяват
сервитут или постановяват отказ от учредя-
ване. Актовете на тези органи се съобщават и
могат да се обжалват по реда на АПК, а акто-
вете за учредяване на сервитути върху имоти
в горски територии – държавна и общинска
собственост, се публикуват на интернет стра-
ницата на Изпълнителната агенция  по гори-
те или на съответната община. 

Учредяването на сервитут върху поземле-
ни имоти в горски територии – държавна и
общинска собственост, се заплаща по цена,
определена с наредбата по чл. 86, ал. 2 ЗГ.
Цената се посочва в акта за учредяването на
сервитута. Ако цената на учреденото вещно
право на сервитут не бъде заплатено в три-
месечен срок от влизането в сила на акта за
учредяването му, правата на лицето, в чиято
полза е учреден сервитутът, се погасяват. Въз
основа на влезлия в сила акт за учредяване на
сервитут и извършеното плащане на дължи-
мата цена, се сключва договор между заяви-
теля и изпълнителния директор на Изпълни-
телната агенция по горите, съответно кмета
на общината. Договорът се вписва от лицето,
в чиято полза е учреден сервитутът, в служ-
бата по вписванията по местонахождението
на имота и копие от вписания договор се
изпраща в съответната регионална дирекция
по горите (чл. 63, ал. 8 ЗГ).

Същата дълга и трудна процедура е пре-
двидена в чл. 69–72 ЗГ и за учредяване на
право на ползване върху поземлени имоти в
горски територии. Това право се учредява
съгласно чл. 69 ЗГ:

– от Министерския съвет безсрочно,
върху горски територии – държавна собстве-
ност, на училища, научни институти и юри-
дически лица, които провеждат обучение или
извършват научна дейност, свързани с упра-
влението, стопанисването, устройството и
опазването на горите, а за извършване на
теренни проучвания на археологически цен-
ности – за срок не по-дълъг от три години;

– от изпълнителния директор на Изпъл-
нителната агенция  по горите за извършване
на дейности, свързани с  търсене и проучва-
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не на подземни богатства, по реда на Закона
за подземните богатства, за поземлени
имоти в горски територии – държавна соб-
ственост и с продължителност, колкото е
срокът на разрешението, издадено по реда на
Закона за подземните богатства;

– от кмета на общината, след решение на
общинския съвет – за поземлени имоти в
горски територии – общинска собственост;

– от собственика – за горска територия,
частна собственост.

Право на ползване върху поземлени
имоти в горски територии може да се учреди
и за устройване на постоянни пчелини, по
смисъла на Закона за пчеларството:

– от директора на държавно предприятие,
създадено по чл. 163 ЗГ, за управление на
горските територии – държавна собственост,
които не са предоставени на ведомства или
юридически лица, за поземлени имоти в гор-
ски територии – държавна собственост,
които са предоставени в управление на пред-
приятията;

– от кмета на общината – за поземлени
имоти в горски територии – общинска соб-
ственост;

– от собственика – за горска територия,
негова собственост.

Процедурата на учредяването на правото
на ползване е в подробности уредена в чл.
70 ЗГ.

До същите органи и лица се подава заяв-
лението по образец за учредяване на право
на ползване, в зависимост от предоставената
им по отношение на съответните имоти в
горски територии компетентност, по чл. 69,
ал. 2 ЗГ. Към заявлението за учредяване на
право на ползване за горски територии –
държавна собственост, се прилага скица на
имота, с координатите на точките, определя-
щи границите на поземления имот, от кадас-
тралната карта или от картата на възстанове-
ната собственост, а когато правото на пол-
зване се учредява за извършване на дейно-
сти, свързани с търсене и проучване на под-
земни богатства, по реда на Закона за под-
земните богатства, се прилага и:

– разрешение за търсене и/или проучва-
не, издадено по реда на Закона за подземни-
те богатства;

– влязъл в сила административен акт,

издаден по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или по реда на
Закона за биологичното разнообразие, и
становище на компетентния орган по околна
среда;

– оценка на имота.
Компетентният орган се произнася по

заявлението в едномесечен срок от датата на
постъпването му, като учредява или отказва
да учреди право на ползване. Когато искане-
то е за дейности, свързани с теренни проуч-
вания на археологически ценности или тър-
сене на  подземни богатства, министърът на
земеделието и храните и изпълнителният
директор на Изпълнителната агенция по
горите, преди произнасянето по него, слу-
жебно изисква становище от съответното
държавно горско предприятие или държав-
но-ловно стопанство (чл. 70, ал. 3 ЗГ).

Актовете, с които се учредяват или отказ-
ват права на ползване върху горски терито-
рии, могат да се обжалват по реда на АПК, а
тези актове, с които се учредяват права на
ползване върху поземлени имоти в горски
територии – държавна и общинска собстве-
ност, се публикуват на интернет страницата
на Изпълнителната агенция по горите или на
съответната община.

За учреденото право на ползване се
заплаща цена, определена с наредбата по чл.
86, ал. 2 ЗГ, когато ползването е за дейно-
сти, свързани с търсене и проучване на под-
земни богатства в горски територии – дър-
жавна и общинска собственост. А когато е в
полза на училища, научни институти и юри-
дически лица, които провеждат обучение или
извършват научна дейност, свързана с упра-
влението, стопанисването, устройството и
опазването на горите, както и за теренни
проучвания на археологически ценности,
учредяването на правото на ползване върху
горските територии – държавна и общинска
собственост, се извършва безвъзмездно.

Както и при останалите вещни права
върху горски територии, които отбелязах, чл.
71, ал. 3 ЗГ предвижда задължение за ползу-
вателя – да заплати в тримесечен срок от вли-
зането в сила на акта за учредяване на право-
то на ползване, цената на вещното право,
което плащане, ако не бъде извършено от
лицето, на което е учредено, в тримесечния
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срок – правото на ползване се погасява.
Правните последици и при тази сделка за
учредяване на вещно право на ползване
настъпват по силата на смесен фактически
състав, който включва административния акт
на компетентния орган за учредяване на
правото на ползване и договорът, който
изпълнителният директор на Изпълнителна-
та агенция по горите, съответно кметът на
общината, сключват със заявителя.

В заключение на тези бележки трябва да
споделя общата си оценка, че правно-техни-
ческите качества на Закона за горите опро-
вергават очакванията за добре направен,
достъпен и с високи регулативни възможно-
сти закон. Изглежда бързината на законода-
теля да отговори на потребностите от норма-
тивен акт, който да отстрани съществуващите
в отменения Закон за горите възможности за
корупционни сделки с гори и земи в горски-
те територии, които увреждат държавната и
общинската собственост и обогатяват
„находчиви“ физически и юридически лица,
които използват тези възможности, е
повлияла негативно върху правно-техниче-
ските качества на закона. Специално частта в
него, която регулира въпросите, свързани с
правото на собственост и ограничените
вещни права, която се опитах да обхвана и
представя в най-голяма пълнота, по моя
преценка е безсистемно, сякаш резултат на
случайни хрумвания, натрупване на правни
норми, с многобройни повторения на едни и
същи нормативни разрешения,  избирателно
подреждане на текстове, лоши редакции на
нормите, което в много случаи поражда и
неясноти в уредбата, стремеж сякаш изку-
ствено да се направи Законът за горите сло-
жен и много труден за прилагане.

Многобройните изисквания и формалности
при учредяването на вещни права върху гор-
ски територии – заявления, искания за пред-
варително съгласуване, необходимост от ста-
новища на многобройни органи  и лица,
установяването на принципни положения в
правомощията на компетентните органи, от
които законът веднага въвежда многобройни
изключения, правят уредбата на материята
за вещните права върху горски територии в
Закона за горите изключително трудна за
следване и прилагане. Ако се опитаме да
видим в това регулиране опит за негативна
реакция срещу сравнително облекчения
режим на отменения Закон за горите, който
създаваше широки възможности за коруп-
ционни сделки с държавни и общински
имоти в горските територии, струва ми се, че
без колебание можем да кажем, че негатив-
ната реакция значително е надхвърлила
необходимото.

Практиката по прилагането на Закона за
горите, специално в материята за собстве-
ността и вещните права върху горските тери-
тории, ще покаже може ли да бъде и доколко
ефективен регулативен механизъм уредбата,
която се съдържа в закона. Този далеч непъ-
лен поглед, който предлагам, по-скоро като
че ли сочи на законодателна идея, която да
ограничи, вместо да разшири придобиването
на вещни права от физически и юридически
лица в поземлени имоти в горски територии
– държавна и общинска собственост. И по
този начин да отговори на потребностите на
обществото, изказвани в остър и критичен
тон към законодателя, да приеме решителни
законови мерки за защита на българските
гори и горски територии, като изключително
ценно национално богатство.
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Тони не беше обикновена продавачка на
любов. Работеше в престижно учреждение,
срещу непрестижна заплата и древната про-
фесия упражняваше, за да си доставя онези
житейски удоволствия и радости, които не
можеше да задоволява с непрестижната си
заплата. 

Живееше самостоятелно в един просторен
апартамент, в тих, стар софийски квартал,
купен със спестяванията на родителите й,
който тя с вкус и материални усилия беше
превърнала в чаровно гнездо за наслада и
почивка на делова, образована, необвързана
с досадни сексуални връзки и домакински
грижи жена. В апартамента, нейното непри-
стъпно гнездо, в който тя свободно и по
всяко време допускаше единствено топлина-
та на слънцето и непрекъснато променящия
се, но винаги приказно красив изглед на
Витоша, тя не приемаше никого. Срещи с
колеги, състуденти и потенциални клиенти
тя уреждаше по кафенета и ресторанти, кар-
тинни галерии, изложбени зали и всевъз-
можни чествания на известни личности и
културни събития, където съчетаваше липса-
та на ангажименти по подготовка и дома-
кинство на срещата с грижливо поддържа-
ното реноме на порядъчна, високоинтели-
гентна хайлафна дама, с която могат да се
създават единствено инцидентни, необвър-
зващи връзки. 

Тони, тя беше само за своите родители,
братовчеди и лели. За всички останали пре-
дупреждаваше и настояваше да я наричат с
царственото й име Антоанета. Така я нари-
чаха началниците й в службата. Така и с
фамилното име Христова, тя се представяше
при запознанства и неформални контакти,
така отговаряше и на повикванията по теле-
фона. Името респектира. Спестява й нат-
рапчиви опити на кандидати за сближаване с
физическата й красота, да й досаждат с
изтъркани, шаблонни, а понякога и про-
сташки комплименти, които рушат истин-
ското самочувствие на една уверена в каче-

ствата си, истински стойностна жена. С едно
име, освен домашни любимци – кучета и
котки, можеха да се наричат само чалга певи-
ците, към които тя имаше органическо
отвращение. В една мимолетна връзка тя
посвети три часа в съботен следобед на
възрастен господин, който беше кръстил
кучето си „Пешо Георгиев“ и се обръщаше
към него по този уважителен начин.

Хранеше се много умерено, с добри, далеч
не скъпи храни – несолена риба, телешко
месо без тлъстини, естествени нискомаслени
млечни продукти, много и всякакви плодове.
Алкохол и газирани напитки изобщо не упо-
требяваше. От тях кожата на лицето и на
тялото се отпуска, сбръчква и изпълва с вся-
какви червени, кафяви, морави петна и
израстъци, които в скъпоплатената й втора
професия са недопустими. На фитнес не
ходеше. Физическите усилия, съчетани с
часове потене и неприятни миризми от мно-
гобройни дебеланковци, пъшкащи под уре-
дите, й се виждаше унизително. Но обичаше
да плува и поне веднъж в седмицата, след
работа, ходеше в един снобски плувен
басейн, скъп, чист, с редовно сменяна хладка
вода, където след водните процедури се под-
лагаше на отпускащ, приспивен масаж.
Масажистът, силен и млад мъж, й предложи
безплатно да се занимава с извайване съвър-
шенството на нейното тяло, но тя деликатно,
но много категорично му отказа и той лесно
се примири, освен хонорара, да се наслажда-
ва единствено естетически на нейните краси-
ви и хармонични пропорции. Истинските и
скъпи професионалистки не можеха да си
позволят такива необмислени постъпки,
лесно да разпиляват естествения, даден от
бога и природата бизнес ресурс, като го отда-
ват безразсъдно на масажисти, таксиметрови
шофьори, бармани, автомонтьори, до услу-
гите на които им се налага да прибягват все-
кидневно. За това са парите, беше нейната
философия, за да плащаш за услугата и да не
се налага за това, което можеш да купиш с
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пари, да злоупотребяваш с природните си
дадености и да излагаш на опасности рено-
мето си на сериозна, с добро име и положе-
ние в обществото жена, за която бъбривите
уста на този обслужващ персонал може да
разпространява всевъзможни небивалици.
Държеше на легализирания си живот в пре-
стижното учреждение с непрестижна запла-
та, в което срещаше уважение и симпатии и
от ръководители, и от колеги, и в което ще
продължи да работи, когато необходимостта
да има дете и естествените промени на отми-
наващата младост наложат да изостави
непрестижната, но високодоходна професия.

Най-опасното в професията са чувствата.
Трепереше при мисълта, че може да се влюби
и упорито прогонваше от очите си друг образ
за мъжкия пол, освен като за клиент. Влюб-
ването е противопоказно на платената
любов. То обсебва за лошо и двамата парт-
ньори и обикновено води до изоставяне на
професията. Да бъдеш продавачка на любов,
като съчетаваш правилата на професията с
чувството на споделена любов към определен
мъж, е присъщо само на много вулгарна
мръсница, а такъв партньор в любовта е
несъмнено безскруполен тип, със силно
изразен сутеньорски нагон и своднически
апетити.

Подобно влюбване се наложи да охлажда
Тони в първите стъпки в професията, когато
още не беше придобила нито опита, нито
мъдростта на високоплатените продавачки на
любов. Клиентът беше около 27-годишен,
син на богати родители, които искаха да
въведат в мъжествеността девственото си,
свенливо и нерешително момче, което про-
сто трябваше да се отърси от тези проблеми,
за да стане „нормален“, според тях, мъж, да
си намери приятелка и ги ощастливи с внуци.
Услугата уговори на дискретна среща майка-
та на момчето, която дойде на срещата с
фантастично скъпа и елегантна кола и пред-
ложи за няколко сеанса, при особен режим,
баснословна сума, на която Тони просто не
можеше да устои.

Излекува от влюбването свенливото и
нерешително момче, по бърз и в известен
смисъл духовит начин, разчитайки, че и при
него ще задейства добре развитото в българ-
ските мъже самочувствие за сексуална

изключителност, ревност и значителна доза
собственическо отношение към партньора в
любовта. След втория сеанс, когато „бол-
ният“ беше започнал да придобива самочув-
ствие на любовник, а очите му издаваха
замаята и особения поглед на отровения от
змийската отрова на влюбването, седяха в
неговия апартамент и безгрижно бъбреха.
Той срамежливо й признаваше вълнението
от сексуалните допири с нея, изказваше
основателните си възторзи от изваяното като
на русалка тяло, което тя в любовната игра
владееше до съвършенство, и между другото
кротичко сподели нещо, което не се нужда-
еше от споделяне, защото беше едно от
известните условия по сделката – че тя е пър-
вата му жена в живота.

– Чакай, чакай! Да не почнеш да ме нари-
чаш Ева! Моля ти се, ще ме разсмееш до
сълзи. Сред нас – кои са те Тони не поясни,
е известна една история за млад мъж, който
под впечатлението на първата в живота му
любовна нощ казал на жената, с която се е
любил: „Извинявай, хрумна ми нещо.
Възразяваш ли да те наричам Ева? Знам,
знам! Казваш се Виолета – много хубаво
име. Искам между нас да те наричам Ева,
защото както Ева за Адам, така и ти за мене
си първата жена.“

„Може, може. Какво значение има? –
отговорила Виолета. Щом ти харесва да съм
Ева – наричай ме така. То имената… Често
пъти всичко става, без да се сетим да попита-
ме за тях. Имената са за друга консумация…
Не обичаме да си служим с тях, особено с
истинските….

Пият кафе, пушат цигари. Изведнъж Вио-
лета го плеснала закачливо по ръката: „Слу-
шай, като ще се наричаме с „поетични“
имена, имаш ли нещо против аз да те нари-
чам „Боинг“, защото ти на мен си ми „737 –
ият“.

– Е, е, е …, аз май те уплаших? – изсмя се
Тони, като видя зачервената, силно смутена
физиономия на влюбения си клиент. Не бой
се, аз съм още много далече от тези модели
американски самолети… Вероятно съм ня-
къде около серията съветски „АН-24“, които
обслужват линията София-Варна. Не съм
водила точна сметка, но приблизително там
съм – близо двадесетина души съм ощастли-
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вила с прекрасното си тяло. Към тях, с голя-
мо удоволствие ще прибавя и теб. Разбира
се, няма да ми се сърдиш, няма да записвам и
помня името ти. Мимолетна приятелска
връзка, която обикновено за мъжете е много
светъл спомен, когато поради възрастта не
им остане много, с което да се утешават в
жалбата им по отминалата младост. Гледай
весело! Аз искам още да се срещам с тебе…
Приятно ми е… Разбираш ли?

Момчето боледува известно време, раздво-
ено в противоречивите си чувства към своята
„първа учителка“ в занаята на любовта.
После изглежда си е намерил приятелка и
нещата при него са се развили щастливо,
защото от името на благодарните родители
амбициозната му майка, след много търсе-
ния, най-сетне завари Тони на кафе в едно от
нейните обични тихи и приятни кафенета и
без да промълви  и дума, остави на масата
една елегантна кутийка, в която се оказа, че
има скъпи маркови златни обици, с по един
малък диамант във всяка и като котка почти
избяга от кафенето, мушна се в колата и
изчезна.

Нейният тип бяха хора в по-напреднала
възраст, които не се скъпяха да споделят с нея
част от натрупаното на зрели години имуще-
ствено състояние. Това бяха всякаква порода
неудачници, които при социализма са се сви-
рали в панелки, броили са стотинките до
заплата, в най-добрия случай за онези вре-
мена са притежавали изчезналите музейни
марки автомобили „Москвич“, „Трабант“,
„Запорожец“, „Жигули“. Трябваше да бъдат
женени, за да треперят от възторг пред спо-
мена до какво изваяно, алабастрово тяло са се
докосвали и какви пухени устни на ароматна
уста са целували, със силата на спечелените с
далавери и селска прагматичност огромни
суми пари. Да се стряскат от опасността
„съпругата“ – „другарката в живота“, да не
разбере за закъснялата им авантюра и докато
са живи, да им трие сол и натяква, какъвто е
манталитетът на всички средностатистически
български жени, които гледат на мъжете си
като на тяхна частна собственост, а на брач-
ната вярност, като проявление на животин-
ската покорност към техния стопанин.

Такива клиенти не са натрапчиви, не пра-
вят сцени на ревност, не си служат със запла-

хи и изнудване. Приемат с щедра благодар-
ност откъснатите за тях ласки и сърдечни
мигове и търпеливо молят за включването им
в календара на звездната хубавица, за друг
реанимиращ сексуален сеанс, когато на нея й
е удобно и когато може. 

Тони не приемаше благодарност за любов-
ните срещи в измамните форми на „подаръ-
ци“ на скъпи автомобили и „предоставяне за
ползване“ на луксозни апартаменти. Опитът
и наблюденията я бяха научили, че тези
„щедри“ дарители са особено жестоки, когато
„чувствата“ отминат и дойде време да си
поискат обратно подаръците. Чупят ръце и
пръсти, гасят цигари по тялото, избиват
зъби, поливат с киселина, изскубват нокти,
но получават обратно подаръците. Парите са
друго нещо. Те са естествената цена на всяка
услуга. Изхарчени, те изчезват като материа-
лен белег на изказаната благодарност. А с тях
може да се придобият всички блага на света,
когато пожелаеш и почувстваш потребност
да си ги набавиш.

Имаше лоши спомени от материалните
подаръци, които я караха да не ги приема.

Беше в началото на „професионалната
кариера“. Запозна се в кафенето на хотел
„България“ с приятен мъж, от категорията,
която тя вече старателно избягва. Млад, еле-
гантен, а може би и богат, той имаше финеса
и обноските на добре възпитан, с аристокра-
тични маниери клиент. Представи се за един
от административните директори на прочу-
тата фирма за машини за кафеджийската
индустрия „Петрончини“. Докато пиеха
кафе, с гордост извади от ръчната си чанта и
показа рекламни материали на красиви
машини за печене, мелене, опаковане на
ароматните зърна и високите цени, на които
той внасял тези индустриални чудеса в Бълга-
рия.

Обядваха, след което той пожела да прове-
ри нещо в луксозен магазин за кожени палта,
чанти, якета. В магазина Тони опипа някои
от меките, дъхави кожи, от които бяха ушити
палтата, а мъжът гледаше, отваряше и затва-
ряше чанти и портфейли, на безумни цени в
доларово и левово оценяване.

– Защо не опиташ някое от тези палта? –
предложи той. Нека да ти направя един
подарък!
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Тони беше безмълвна от объркване. 
– Опитай, опитай, не се колебай! Не ми

отказвай това удоволствие, да ти оставя спо-
мен от нашата среща, който да топли преле-
стната ти фигура в студените зимни дни.

И тя прие. После дълго анализира постъп-
ката си. Може би се полакоми при вида на
това пухено чудо, което щеше да обгръща с
меката си топлина стройната й фигура. А
може би надцени насрещната цена, която тя
предлагаше и щеше да плати. Това беше
цена, наситена с много голям заряд от каче-
ство, емоция и наслада на живата плът и
която не можеше да предложи гъвкавата и
дъхава кожа на животното, от което беше
направено палтото.

Докато тя се въртеше пред огледалото,
суетно оглеждайки кройката и размера на
палтото, което беше избрала и казваше, че
ще вземе, мъжът броеше една прилична
малка купчина от едри български банкноти,
които, срещу касова бележка, продавачката
старателно подреди в едно от чекмеджетата
на касата.

Щастливи, с огромна шумяща торба, в
която Тони носеше новата си придобивка,
двамата, усмихнати, излязоха от магазина и
бавно, хванати за ръце като влюбени, се раз-
ходиха по слънчевите улици между градската
градина и Народния театър, и влязоха в
хотела, където мъжът беше отседнал.

Тони очакваше с искрено спокойствие
предстоящите мигове. Трябваше да направи
ответния подарък и да ощастливи и тя толко-
ва щедрия си кавалер.

Като любовник, директорът на „Петрончи-
ни“ не беше нищо особено. Обикновен,
чист, стандартен мъж, като почти всички, на
които тя беше имала случай да достави страст
и наслада. На това тя не обръщаше внима-
ние. Правилата на професията не допускаха
да се обсъждат сексуалните възможности на
клиентите. Клиентът имаше право да бъде
всякакъв. Затова плащаше. Тони трябваше
да го обслужи, като срещу заплатената цена
предложи умения от най-високо качество, на
които беше способна.

След сеанса тя влезе в банята, за да се окъпе
и освежи, а в главата й триумфални камбани
приветстваха най-големия удар във все още
началната й „професионална кариера“.

Облече хавлията и с мокро тяло отвори вра-
тата на банята. Тогава дойде жестокият удар.
Директорът го нямаше. Беше се облякъл и
напуснал хотелската стая. Със себе си беше
отнесъл и шумящата торба със скъпоценния
подарък.

Тони побесня от този кален номер. Набър-
зо облече дрехите си и се спусна по стълбите
към рецепцията на хотела. Нямаше го и там.
Без да пита рецепционистката, защото съоб-
рази, че е безполезно, тя се отправи тичеш-
ком към магазина за кожени дрехи.

Продавачката я посрещна много любезно
и започна да изказва искреното си съжале-
ние, че Тони е върнала палтото:

– Много съжалявам, госпожо! Мъжът Ви
ми каза, че Вашите родители не са харесали
покупката и както се бяхме уговорили за
такъв случай, аз приех обратно палтото и му
върнах парите. Много, много съжалявам.
Палтото Ви стоеше чудесно. Винаги сме на
Вашите услуги, ако решите друг път да се
възползвате и изберете нещо от нашите
дрехи. Наминавайте, ще ни бъде приятно.

„Аз пък друг път няма да съм готова на
услугите на всякакви измамници“ – помисли
си Тони и ядосана не толкова на подлостта, с
която беше измамена, колкото на хлапашка-
та си наивност, напусна магазина.

Все пак тази случка я доведе до два важни
извода в „професионалния“ й опит – повече
никакъв сантимент и емоции в отношенията
с клиентите. А възнаграждението срещу
любовната услуга – само в пари, независимо
от валутата, щом е по съответния курс, но
само в пари.

Колега от престижната работа, докато
пиеха кафе в една от служебните почивки, й
разказа анекдот, без да подозира колко поз-
ната на Тони е дребната мръсотия в него. Тя
го изслуша, свенливо навела глава и се изсмя,
за да не го обиди, с всичкия фалш, на който
я беше научила древната професия:

„Стоят три единадесетокласнички на про-
зорците на училището и гледат на паркинга
срещу училището три скъпи лимузини –
„Бентли“, „Ламборджини“, „Ферари“.

– Ще уча много – започнала да мечтае
едната. Ще стана известна писателка, като
Агата Кристи или Джоан Катлин Ролинг,
авторката на книгите за Хари Потър. И кога-
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то забогатея, ще си купя кола като това „Бен-
тли“ на паркинга. С личен шофьор, да ме
вози, докато си почивам на задната седалка и
слушам тиха, нежна музика.

– Аз пък ще следвам музикална академия –
споделила друга от тях. Иска ми се да стана
световна оперна певица. Ще гастролирам по
всички прочути оперни сцени, като Анна
Нетребко, Анджела Джорджио, Чечилия
Бартоли. И като спечеля много пари, ще си
купя това „Ламборджини“. Ще препускам
по асфалтираните европейски шосета със
свален покрив на колата, а вятърът и ско-
ростта ще развяват разпуснатите ми на воля
коси.

Третата съученичка мълчи. После и тя спо-
делила:

– И аз трябва много да работя! После ще
накарам кака да ме научи да правя скъп,
качествен секс. Тя знае и прави. И трите
лимузини отсреща на паркинга са нейни. И
аз ще си купя, само трябва кака да ме
научи...

Тони чак такива мечти никога не е имала.
Изплащаше един японски „Лексъс“ на две
години, взет на лизинг, който сама си караше
и той й беше напълно достатъчен. Автомати-
чен, с всички нормални екстри, зимата
топъл, лятото хладен, елегантен и бърз,
въпреки че тя никога не си позволяваше да
вдига повече от 100 километра, това беше
колата, която тя не възнамеряваше да сменя,
поне в близките пет години.

Отминалите две седмици не бяха печелив-
ши за нея. Постоянните клиенти, които
обикновено настойчиво молеха да ги включи
в „графика“, не се бяха обаждали. „Ще се
обадят“ – помисли си тя. Сигурно са завели
в тези горещини семействата си на море и
гледайки своите и на „нежните половинки“
кореми и меса, приличащи на изляло се
извън тепсията превтасало тесто, мечтаят  за
хладната, ароматна, филигранно стругована
плът на платеното извънбрачно изкушение. 

Всъщност един „закачливец“ наруши с
молба да й прави компания спокойната
понапреднала вечер на една от съботите,
когато Тони на студена минерална вода и
купичка сладолед скучаеше в един от обичай-
ните й ресторанти. Сервитьорите я познава-
ха. Тя винаги  им оставяше достатъчно

щедро, така че да не се дразнят от аристокра-
тично скромната консумация, с която запъл-
ваше времето до появяването на подходящия
клиент.

„Закачливецът“ й предложи вечеря с уиски,
които Тони отказа, защото в безразборното
и твърде просташко, самохвално бръщолеве-
не не можа да съзре достойния за внимание
клиент. Онзи, с отлични финансови възмож-
ности, семейство и готовност щедро да
възнагради нежната разтуха и мили женски
ласки, с които Тони можеше да облекчи отег-
ченото му със служебни и семейни грижи
мъжко сърце. Каза на сервитьорите и на „за-
качливеца“ лека нощ, взе автомобила си от
паркинга пред заведението и след кратък
приспивен душ се приюти в хладните завив-
ки на леглото си.

Тази събота нещата започнаха различно.
Сутринта Тони присъстваше на едно много-
людно, но богато представяне на нови моде-
ли дрехи и аксесоари на модната къща „Томи
Хилфигер“, в Интерхотела на Велико Тър-
ново, за което я покани по телефона непоз-
нат представител на фирмата. С риск пока-
ната да се окаже глупава шега Тони прие,
обади се по телефона, за да ангажира стая и
бавно, наслаждавайки се на тази изключи-
телно богата на зеленина и прохлада разход-
ка, подкара към Велико Търново. Оказа се,
че хотелът е препълнен, защото освен пред-
ставянето на модната колекция в хотела бяха
настанени голяма група адвокати, съдии и
преподаватели – юристи, дошли да отбележат
годишнина от приемането на Конституция-
та. Във фоайето на хотела беше истинско
стълпотворение от хора на модния бранш и
юридическото съсловие. Някои от тях Тони
беше срещала по приеми и чествания. За
други беше чела във вестниците и гледала по
телевизията. Общо взето и едната, и другата
категория хора бяха от тези, сред които не
можеше да „изскочи заек“, не можеше да се
появи нейният клиент. Повечето от тях или
нямаха достатъчно пари, или имаха вид на
хора, които са свикнали да правят служебен
секс, при който парични знаци не се разме-
нят, а в служебното положение на подчине-
ните влиза и задължението да задоволяват
мераците на своите шефове. Подобен секс
винаги я беше отвращавал, защото тя никога
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не го беше позволявала, а сред шефовете й,
дори и по-младите, за нейна радост, мера-
клии за любовни преживявания извън
семейството не съществуваха.

Вечерта срещу неделя, в огромния, прили-
чен на физкултурен салон, изключително
неуютен ресторант на хотела, тя се оказа на
една маса с група мъже и жени, сред които
един мъж веднага й направи впечатление
като потенциален клиент. Около петдесет-
годишен, вероятно женен, ако можеше да се
съди по масивната брачна халка на един от
пръстите на дясната му ръка, с моден, парве-
нюшки скъп часовник, какъвто носят прой-
дохите, синове на богати българи и с неуме-
стно облечен за топлото време тъмен
костюм, който Тони с лекота определи като
скъп, висококачествен и фирмен.

На несръчно направените предложения да
се запознаят, след като ще споделят цяла
вечер една маса в ресторанта, Тони с охота
подаде ръката си и обяви пълното си име.
Това беше заявка за началото на сделката и тя
се включи в нея с цялата страст на своята,
зажадняла за напрежение и борба натура. За
връзка с професията все още трудно можеше
да се говори, но началото беше обещаващо и
Тони с изострения нюх на опитен ловец
предвкусваше удоволствието от това не тол-
кова сексуално, колкото интелектуално над-
лъгване.

Вече близо час си говореха дружески, кога-
то вероятният клиент предложи да отидат до
колата му пред хотела, за да вземе от жабката
цигарите си и запалката. Тони прие, защото в
това съзря предложение от противната стра-
на да види имущественото й благосъстояние,
каквото една хубава и скъпа кола много крас-
норечиво показва. Приготви се и за контра
удар: „И без това и аз искам да отида до
моята кола, с наивна усмивка на лицето отго-
вори тя – за да взема пакет с носни кърпич-
ки.“ 

Бавно, като на разходка, излязоха на пар-
кинга на хотела и тя видя един последен
модел на „Ауди“, бял и красив, който дей-
ствително говори за собственик достатъчно
богат, за да бъде удостоен с честта да й бъде
клиент. Истинската изненада обаче дойде
по-късно, когато тази млада, стройна и кра-
сива жена заведе собственика на „Аудито“ до

своя автомобил. Огромният, черен и лъскав,
нов „Лексъс“, сякаш ослепи конкуренцията и
според Тони реши пътя за продължаване на
деловите преговори. 

Върнаха се на масата, но почти нищо не
консумираха от сервираната им храна. С
недомлъвки и усмивки тя обяви цената от две
хиляди долара, която той безусловно прие и
сякаш ставаше дума за отдавна уговорена
сделка, извади от вътрешния си джоб връзка
пари и отброи хиляда долара, като предплата
за успешното изпълнение на сделката. Тони
с царствен жест прибра парите, монтира на
лицето си възможно най-изкусителната и
привлекателна усмивка и с бързо движение
залепи устните си в бръснатата буза на кли-
ента. Това изглежда го успокои и предразпо-
ложи, защото той веднага промени досегаш-
ното поведение на въздържание и набързо
изпи няколко големи чаши с уиски, които
разреждаше с газирана вода.

Тони не сложи никаква храна в устата.
Повтори няколко пъти чашите със студена
минерална вода – професионален навик,
усвоен в годините, който изискваше при
изпълнение на договорните си задължения
да не бъде натъпкана с храна, за да изпълни
всичкото многообразие от процедури и тех-
ники, които един опитен и придирчив клиент
можеше да предложи и изисква срещу такъв
приличен хонорар.

Клиентът, пиян от бързо изпития алкохол,
беше започнал да хълца. От устата му, върху
елегантния костюм, се стичаше лигава слюн-
ка, а главата му се люшкаше със затворени
очи, заплашвайки да повлече цялото тяло на
клиента под масата. Тони с много усилия,
подкрепяйки движението на омекналите му
крака, успя да го изкачи до своята стая. Той,
безчувствен се повали на един от креватите и
буквално в същата минута се унесе в здрав
пиянски сън.

Тони не се чувстваше виновна за това, че
не може да осъществи своето задължение по
сделката. Клиентът не даваше никакви приз-
наци на сексуално желание, което да я насър-
чи да му помогне в усилията да получи това,
за което беше платил. От друга страна, цена-
та беше уговорена и по взаимно съгласие
приета. Тя имаше право и на другата поло-
вина от тази цена. Седна на стол до леглото,



84

бръкна във вътрешния джоб на сакото на
клиента, извади пачката с доларови банкно-
ти, акуратно отброи още десет по сто долара
и мушна останалите в джоба на сакото. Взе от
чантата си и другите пари и ги заключи в
касата за пари и ценности в гардероба, като
избра за шифър числата от рождената дата на
майка си.

Клиентът не даваше никакви признаци на
изтрезняване. Тежкото му, пиянско дишане
беше преминало в подобно на ръмжене на
ранен див звяр хъркане и Тони реши, че
договорната връзка се е прекратила поради
неоказано съдействие, без което тя не беше в
състояние да изпълни поетото задължение за
сексуална услуга, по желание и усмотрение
на клиента. Отиде в банята, изкъпа се, за да
премахне натрупаните през този ден прах и
умора и несмущавана от гръмовното хърка-
не на клиента, заспа здрав, укрепителен сън.

Събуди се към девет часа сутринта с мисъл
за закуска, плодове и минерална вода. Кли-
ентът го нямаше. Сигурно не е искал да я
буди, когато е изтрезнял, помисли си тя, и ще
я чака да се видят на закуската в ресторанта.

Отиде до касата, извади парите и ги мушна в
дамската си чанта. 

Изведнъж някаква бърза и гореща вълна
нахлу в главата й, от което трескави конвул-
сии разиграха цялото й тяло. В чантата, там
където трябваше да се намират всички доку-
менти, без предварително извадените нейни
левове и клиентски долари, тя не видя голе-
мия, с особена форма ключ на „Лексъса“ и
регистрационния талон за неговото право-
управление.

Нямаше смисъл да проверява. Тя никога
нищо не губеше. Не се ядоса истински и на
кражбата. Колата беше застрахована. Така е в
професията. Не съществуват никакви гаран-
ции срещу възможни измамници. Случваше
й се за втори път. Трябва да стане по-пред-
пазлива. Слезе на паркинга, за да се увери,
че двете коли не са там, и отиде в ресторанта,
за да се нахрани. После, на кафе и сладолед,
спокойна и в добро настроение, набра от
мобилния си телефон номерата на полиция-
та и на лизинговата компания, за да обяви за
кражбата на колата.  


