
Шарл Бодлер 

Албатросът 

За да се веселят, моряците улавят 
по някоя от тях – от птиците безброй, 
които с полет лек над борда се явяват 
и кораба следят във бури и в покой. 

Горкият албатрос – поставят го на борда, 
а той – в лазура цар – видът си в миг мени, 
безпомощна сега е тази птица горда, 
крилата си влече като гребла встрани. 

Преди красив, сега насмешка предизвиква! 
Несръчен, грозен, вял по дъсчения под. 
Един моряк лула във човката му втиква, 
а подражава друг на куция му ход… 

Поетът е събрат на този принц небесен – 
не трепва пред стрели и бури, но уви, 
когато сред шума тук долу е пренесен, 
гигантските крила му пречат да върви. 

Артюр Рембо 

Предчувствие 

През синя лятна нощ ще тръгна през полята –  
ръжта ще ме пощипва и синята трева 
с прохладни ласки ще ме милва през краката. 
Ще къпе топъл вятър немирната глава. 

Унесен, ще мълча и ще ми бъде леко: 
в гръдта любов безмерна ще лее свежина 
и като скитник млад – все по- и по-далеко 
с Природата ще бродя, щастлив като с жена. 

Александър Блок

На храма в здрачината бледа 

На храма в здрачината бледа, 
посред икони и лъчи, 
нощта трептяща ще се вгледа 
в недремещите ти очи. 

В словата ти за дух небесен 
прозира земният ни свят. 
Там, в свода –  сумрак неизвестен, 
тук – пейката излъхва хлад. 

Жив пламък на случайни срещи 
е като дъх от вечността 
върху задрямалите свещи, 
върху икони и цветя. 

И вдъхновяваш ме с мълчание, 
и твойта мисъл онемя, 
и чувствам първото познание –  
двубой на гълъб и змия.

ОТ РЕДАКЦИЯТАОТ РЕДАКЦИЯТА

Записал Димитър Танев

Уважаеми колеги, 
Желая Ви здраве, лично щастие, професионални успехи

и едно синьо, синьо лято.
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Нотариалната камара е двигател
на промените в законодателството
срещу имотните измами

ДРУГИТЕ ЗА НАС

� Господин Славов, от една конференция за
имотните измами на Съюза на юристите
в България започна истински активната
работа по промяна както на законодател-
ството, така и по въвеждането на редица
мерки, които да ограничат това явление.
Как оценявате ситуацията към момента?
Какво беше направено и какво предстои да
се свърши? 

Проблемът с имотните измами е много съще-
ствен, защото засяга гарантираното от Консти-

туцията на Република България право на соб-
ственост на гражданите. Проблемът възникна и
започна да се обсъжда в Съюза на юристите на
основата на много оплаквания от граждани и
колеги – съдии, прокурори, адвокати и нотари-
уси. На няколко заседания на управителните
органи на Съюза на юристите обсъждахме
въпроса и търсихме възможните пътища за про-
тиводействие на имотните измами. Накрая
решихме да направим национална конферен-
ция, на която да поканим за участие всички
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Владислав Славов,
конституционен съдия,
председател на Съюза
на юристите в България
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заинтересовани държавни органи, организации
и експерти. За да придадем обществена значи-
мост на събитието, поканихме президента на
Републиката да стане патрон и да вземе лично
участие в тази конференция. Тогавашният пре-
зидент Георги Първанов се съгласи и ние прове-
дохме тази конференция през 2008 г. Тя беше
много продуктивна, защото имаше обстойни
доклади, които детайлно засягаха проблемите,
имаше много изказвания на колеги, които пред-
ставиха дори непознати методики на измами с
имоти, имаше и сериозна дискусия. На основа-
та на тези изказвания и доклади и на базата на
солидна предварителна подготовка, подготвих-
ме декларация, която беше обсъдена от самата
конференция и приета единодушно. С тази
декларация се обърнахме към редица държавни
органи и организации за съдействие, с цел про-
мяна на статуквото и поставяне на процедурни
и нормативни прегради и осъществяване на
ефективно противодействие на този вид престъ-
пления, които се извършват с имуществото на
гражданите. Конференцията наистина изигра
много сериозна и значима роля, защото непо-
средствено след нея почти всички държавни
органи, до които бяха адресирани нашите пред-
ложения, реагираха адекватно и в един не-
продължителен период от време бяха формира-
ни специални комисии или работни групи в
Министерството на правосъдието и в други
ведомства, които започнаха да работят по проб-
лемите, които бяха поставени в декларацията. За
да можем да отчетем направеното и да видим
дали в края на краищата адекватно се борим с
имотните измами, през изминалата година ние
проведохме експертна кръгла маса отново по
проблемите на имотните измами, за да отчетем
направеното през този период и да видим дали
трябва да предприемем други действия и мерки,
с оглед ограничаване на тези престъпления.
Отчетоха се извършени промени в няколко
закона, въз основа на които беше променена и
наказателната политика по отношение на изма-
мите с имоти. Бяха променени нормативни
актове, които дадоха възможност на нотариуси-
те да имат достъп до базата данни за документи-
те за самоличност на гражданите в МВР, до
ЕСГРАОН. Нотариусите на базата на тези
промени вече имаха не само възможност да
направят проверка на документи, които се
представят пред тях при извършването на една

сделка или заверяване на пълномощно, но и
бяха задължени да го правят, с цел преодолява-
не на измами или на предпоставки за създаване
на условия за този вид престъпления. В това
отношение много значимо изказване направи
заместник-министърът на вътрешните работи 
г-н Веселин Вучков, който директно посочи и с
цифри, че в този период няколко десетки опити
за такива измами са били предотвратени имен-
но на основата на възможността нотариусите да
могат да правят проверки в базата данни на
МВР и на Министерството на регионалното
развитие. Няма да се спирам на всички други
неща, които бяха извършени, защото те са твър-
де много, но така или иначе самата кръгла маса
отново отчете някои слабости, които трябва да
бъдат преодолявани. Отново бяха направени
предложения за промени и в нормативни акто-
ве до държавните органи, с цел засилване на
мерките за предотвратяване на този вид престъ-
пления. Към днешна дата отчитаме, че и от екс-
пертната кръгла маса има вече резултати като
противодействие на измамите. Не сме спирали
да работим по проблема, доколкото е очевидно,
че и хората, които се опитват да извършват таки-
ва измами, доста перфектно са навлезли в мате-
рията и търсят нови начини и методи за измами,
поради което се стремим да ги следим, да бъдем
адекватни и да можем да реагираме навреме.
Нотариусите в това отношение трябва да бъдат
сигурни, че Съюзът на юристите във всички слу-
чаи ще им оказва съдействие, тогава когато те
поставят пред нас проблем, за да можем
наистина адекватно да реагираме и бързо да
създаваме пречки пред извършването на такъв
вид престъпления, водещи до ощетяване на
гражданите. 

� Като казахте нотариусите, Нотариал-
ната камара може би бе една от най-
активните, която се включи по изпълне-
нието на предложенията в декларацията
от кръглата маса. Как вие виждате при-
носа на камарата? 

Нотариалната камара е в основата на орга-
низирането още на първата конференция.
Камарата беше може би една от първите орга-
низации, които поставиха проблема за обсъж-
дане пред Съюза на юристите. Донякъде реше-
нието за национална конференция беше
съвместно, с оглед на привличане наистина на
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най-добрите експерти в тази област, които да
вземат отношение по проблемите, с цел прео-
доляване на този вид измами. В това отноше-
ние мога да кажа само много добри думи за
ръководството на камарата и специално за
председателя й Димитър Танев, с който имаме
много добри взаимоотношения, който много
активно работи в тази насока, за да постигнем
наистина много сериозни резултати. Знаете, че
Съюзът на юристите е най-голямата правна,
неправителствена организация и заедно с
Нотариалната камара и другите правни непра-
вителствени организации е сериозен фактор за
обществено въздействие върху държавните
органи, за да се разискват, изследват, анализи-
рат, обсъждат и решават съществени проблеми,
които засягат интересите на обществото.

� Тази седмица имаше няколко репортажа
по телевизията във връзка с проблема с
измамите с имоти. Случаят касаеше
т.нар. продажби „на зелено“ с предварите-
лен договор, когато един и същ имот се про-
дава на няколко човека. Имаше коментари
от юристи в студиото, като една от иде-
ите, която беше предложена, беше предва-
рителните договори да се заверяват нота-
риално и да се вписват. Това е и една идея,
която председателят на Националната
камара застъпва. Каква е вашата пози-
ция? Ще има ли ефект една такава
мярка?

Не съм запознат конкретно с предложение-
то. Трябва да го видя в подробности, за да мога
да коментирам, но вече имаме предварителна
подготовка и надявам се в средата на есента да
направим национална конференция по прав-
ните проблеми на строителното предприемаче-
ство. Поканили сме за патронаж и участие
новия президент г-н Плевнелиев. На този
форум ще поставим пред представителите на
различни държавни органи и организации
всички въпроси, които касаят нерешени про-
блеми, в които се включва и този, който поста-
вихте във връзка с предварителните договори.
Най-схематично ще маркирам темите, които
ще обсъждаме на тази конференция – намира-
нето на решения, свързани с правния характер
на предварителния договор за продажба на
недвижим имот и договора за изработка, впис-
ването на предварителния договор за продаж-

ба, необходимостта от лицензионен режим и
легална дефиниция. Ние виждаме искането за
вписване на предварителния договор като едно
възможно решение, което би предотвратило
повторна продажба на имота. Ще се разглеж-
дат и въпросите, свързани с проблемите на
ценообразуването при определяне на идеални-
те части от общите части на сградата, възмож-
ността и необходимостта от правна регулация
на паркоместата, един също много важен и
дълги години заобикалян проблем. Според нас
е важно да се уточнят въпросите по изпълне-
нието на предварителния договор за продажба
на недвижим имот и строителство, както и кон-
тролът от страна на банките, дали е необходимо
да има нормативна уредба по отношение на
кредитите и на средствата, постъпващи от про-
дажби. Смятаме да поставим и много сериозен
проблем, засягащ хиляди граждани, особено
сега в кризисния период във връзка с невъз-
можността по различни причини един строите-
лен проект да бъде завършен, което в голяма
степен ощетява гражданите, които са закупили
обекти на зелено. Ние проучваме опита на раз-
личните държави в тази посока. Има различни
решения, но ще ги поставим за обсъждане пред
експертите и специалистите, които ще участват
в тази конференция, и ще търсим решение на-
пример с формирането на фонд, който може да
се използва за обезщетяване на такива собстве-
ници или евентуално за довършване на сграда-
та. Друго възможно решение може да бъде
създаване на застрахователен фонд, който
самите застрахователи да формират на основа-
та на определени условия, за да може по няка-
къв начин тези сериозни щети, които търпят
гражданите при едно недовършено строител-
ство, да бъдат преодоляни или частично огра-
ничени или възмездени.

� Кой ще участва във форума?
Поканили сме Нотариалната камара, Кама-

рата на строителите, на предприемачите и всич-
ки организации, които работят в областта на
строителството и имат отношение към предва-
рително подготвените, обсъдени и изпратени
тезиси. Поканили сме банки и техни формиро-
вания, вкл. Асоциацията на банките, както и
редица застрахователи. Поканили сме и ведом-
ствата, които се занимават с тези проблеми, т.е.
много широк кръг от експерти и специалисти, с
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предварителни доклади, с предварително под-
готвени материали, които да бъдат обсъждани,
за да може резултатът, които очакваме, да бъде
подобен на този от Първата национална кон-
ференция за имотните измами. 

� Какви са най-важните приоритети пред
Съюза на юристите в момента?

Конференцията, която подготвяме, е един от
приоритетите. Като най-голямата правна
неправителствена организация Съюзът на юри-
стите извършва огромна по своя обем дейност в
рамките на една календарна година. Освен
основните цели и задачи, които произтичат от
Устава на Съюза на юристите и които регулярно
изпълняваме, сме си поставили много амбици-
озната задача да попълваме една сериозна праз-
нина в необходимостта за обучение и квалифи-
кация на магистрати и на други юристи. Знаете,
че в момента тази дейност основно и официал-
но се извършва от Националния институт на
правосъдието и от Центъра за обучение на адво-
кати „Кръстьо Цончев“, но капацитетът на тези
организации не е достатъчен и ние сме убедени,
че с усилията на неправителствения сектор
можем да помогнем за решаване проблемите на
българското правораздаване, повишавайки
качествата и квалификацията на магистратите,
които участват в процеса на правораздаване. В
това отношение средно годишно правим някол-
ко десетки семинара в цялата страна. Едно
много добро начало, което започваме да изпъл-
няваме през тази година, са т.нар. квалифика-
ционни петъци. Преди демократичните проме-
ни имаше заповед на Министерството на пра-
восъдието, която задължаваше магистратите в
съответен съдебен район, последния петък на
месеца, следобед да не заседават, а да провеждат
квалификационно мероприятие по проблеми,
които те сами си избират, с възможност за прив-
личане на външни лектори. Тогава това беше
положително оценена форма, която последващо
се изостави и доста време не се прилагаше. Ние
решихме тази квалификационна форма за
повишаване на качествата и знанията на маги-
стратите да бъде възстановена и бяхме подкре-
пени за това с решение на Висшия съдебен
съвет. Надяваме се да я развием успешно с уча-
стието на всички юристи и чрез дружествата на
съюза по региони. Съюзът има доста приорите-
ти във връзка с проблемите, които поставя пред

нас Европейската комисия с текущите монито-
рингови доклади, включително и с последния,
който тези дни се коментира. Миналата година
решихме да променим действията си, доколкото
обикновено изчакваме реакцията след доклада
на съответните органи, особено на Министер-
ството на правосъдието и Висшия съдебен съвет,
и след евентуално предложение за законодател-
ни промени участвахме в обсъждането им. Пре-
ценихме, че от гледна точка на възможностите,
които неправителственият сектор в България
като капацитет притежава, и виждайки много
сериозните критики в Юлския доклад от 2011 г.,
особено по отношение на ВСС и на Прокура-
турата, решихме да променим нещата и да
започнем обсъждане на промени, а не да изчак-
ваме държавните органи. Затова направихме
Конференция по проблемите на съдебната власт
и на конституционния статут на ВСС през
ноември 2011 г. с активното участие и под
патронажа на председателя на Народното
събрание г-жа Цецка Цачева. Конференцията
беше много дискусионна, с много участници и с
много и различни предложения, които бяха
обобщени и разпратени до всички участници и
заинтересовани държавни органи и организа-
ции. Добрите ни намерения не можаха да се
развият, както ги предвиждахме, главно заради
обстоятелството, че президентската кампания
малко забави процесите, извърши се и промяна
в ръководството на Министерството на правосъ-
дието и накрая реално заради Февруарския
доклад 2012 г. на ЕК и предстоящия през юли,
предлаганите съществени промени отново бяха
изоставени в търсене на бързи решения. По-
сериозните предложения, които бяха направени
и касаеха промяна на Конституцията, просто не
можаха да бъдат разисквани, разработени и
придвижени, защото нямаше технологично
време. Надявам се сега, особено в новата ситуа-
ция и при този продължителен срок, който
имаме след последния доклад, по-спокойно в
една конструктивна атмосфера и с активното
участие на държавата и неправителствените
организации наистина да потърсим решение на
всичките проблеми, които са поставени пред нас
за реформа на съдебната власт.

� Вие казахте за капацитета на неправи-
телствения сектор, търсят ли институ-
циите експертното мнение на представи-
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телите на Съюза на юристите при разра-
ботването на промените в законодател-
ството – очакваме нов Наказателен
кодекс, промени в Закона за съдебната
власт, други закони...

Търсят наистина, особено Министерството
на правосъдието, което основно е двигателят на
законодателните промени в частта, касаеща
реформата на съдебната власт и правораздава-
телната дейност, но мисля, че не е достатъчно.
Затова проявихме тази активност, за която ви
разказах преди малко, във връзка с последиците
от Юлския доклад от 2011 г. В момента мога да
кажа, че новото ръководство на Министерство-
то на правосъдието е доста амбициозно в посо-
ка качествено решаване на проблемите с уча-
стието на неправителствения сектор. В момента
много активно работят няколко групи в
Министерството на правосъдието, които се
занимават с проблеми и на стратегията на
съдебната реформа, и на проблеми за последва-
щи промени на Закона за съдебната власт, със
създаване на нов НК и за промени в ГПК,
АПК и други закони. Ние адмирираме тази
положителна активност, защото наистина капа-
цитетът на правния неправителствен сектор
трябва да бъде използван рационално.

� Предстоят важни избори за нов Висш
съдебен съвет, за главен прокурор, това
даже и в доклада беше споменато, а след
година и на председател на Върховния каса-
ционен съд. Какво е най-важното, за което
трябва да се внимава при тези толкова
отговорни избори? 

Много сериозен въпрос наистина. На първо
място ще се постави проблемът с избора на нов
Висш съдебен съвет. Съюзът на юристите е на
малко по-различна позиция от тази, която под-
държа Съюзът на съдиите по отношение на
промените, които се предлагат, и разликата се
явяваше в това, че ние бяхме съгласни с
Министерството на правосъдието, че в краткия
срок, в който трябва да бъде избран новият
състав на ВСС, няма възможност за провежда-
не на преки избори. Още повече че никой няма
представа това нещо как може да стане, а то
трябва да се извърши двустепенно, защото на
едно събрание трябва да се издигат кандидатури
от всеки, да се гласуват до предварително опре-
делен брой, да се направят публични след

обсъждане и след не по-малко от месец на
второ събрание да бъдат гласувани. Няма
възможност за една такава организация, още
повече да се съберат всички съдии на едно място
за няколко дни, което е нещо трудно осъще-
ствимо. Много некоректно беше посочен
румънският пример, защото в Румъния не се
прави едно събрание за преки избори, а се пра-
вят девет събрания. Девет събрания по структу-
ри – при тях ВСС се избира от магистратите
(съдии и прокурори) по отделни структури, т.е.
върховните съдилища избират няколко члена на
ВСС, апелативните няколко, окръжните,
районните също, но по отделно, прокуратурата
също отделно. Те правят събрание за пряк
избор, но на девет места. Така събират по-
малко хора, обсъждат по-малко кандидатури и
по начало е реално такова нещо да се случи.
Като перспектива наистина, ако се премине
към електронно гласуване, възможността да се
извърши пряк избор на квотата на съдебната
власт е възможна, но очевидно трябва да оста-
не за следващия съдебен съвет. 

� Той ще се избере по този начин? 
Да, ще се направи задание и методика, ще се

разработи софтуер, който ще гарантира сигур-
ност при провеждането на този вид електронен
избор и реално тогава резултатът ще бъде точно
такъв – всеки магистрат пряко ще предлага и
избира. По отношение на избора е много
важен качественият състав на съвета и наистина
предложението да се дадат бонуси на членове
на ВСС след изтичане на мандата им беше
точно в тази посока – магистратите, които са
избрани в съвета, след пет години да имат
възможност за някакво кариерно развитие на
основата на оценка за направеното от тях.
Идеята тръгна от Съюза на юристите, но наше-
то предложение е малко по-различно от това,
което излезе като резултат при първоначално
приетия закон, който беше върнат с президент-
ско вето точно в тази част. Нашето предложе-
ние беше това да се прилага само за в бъдеще.
За членовете на новоизбрания Висш съдебен
съвет да има възможност след изтичане на ман-
дата им при желание да се възстановяват на по-
горна длъжност, но след персонална преценка
на дейността им с решение на ВСС. Това, раз-
бира се, щеше да е възможност за следващия
избран Висш съдебен съвет, а не по силата на
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закона – „екс леге“, доколкото би се явило
изземване на конституционни правомощия на
ВСС. По този въпрос не изразявам лично мне-
ние, което е недопустимо за конституционен
съдия, а позиция на колективния орган на
съюза. Правомощието за назначаване, пови-
шаване и т.н. е изрично закрепено конститу-
ционно правомощие на Висшия съдебен съвет
и със закон това правомощие не може да бъде
изземвано или отменяно. В случая със закона се
отменяше правомощието на ВСС и по право
тези членове на съвета щяха да бъдат повишени
в по-горна длъжност при наличие на тяхно
желание, разбира се, след изтичане на мандата
им. Ние не считаме, че това не е възможно да
се случи, но би трябвало да стане на базата на
оценка на дейността на този магистрат през
петгодишния му престой във Висшия съдебен
съвет, с решение, но на следващия състав на
Висшия съдебен съвет. Така биха се създали
условия наистина в предстоящия за избиране
съвет да влязат по-качествени магистрати.
Надявам се, независимо че този бонус отпадна,
магистратите да избират мъдро, те имат
достатъчно време. Имат нова правна уредба,
която им дава възможност всеки да предлага и
на тази основа наистина да бъдат избрани каче-
ствени хора, които реално, съществено да про-
менят дейността и работата на Висшия съдебен
съвет. Много сериозни проблеми се поставят
пред него и аз се надявам наистина това нещо

да стане. Що се отнася до избора на главен
прокурор и евентуално след година на предсе-
дател на Върховния касационен съд, надявам се
наистина да има избор. 

� Пожелайте нещо на колегите нотариу-
си? 

Нотариалната камара е колективен член на
Съюза на юристите и всеки нотариус, незави-
симо че няма пречка да бъде и персонално член
на Съюза на юристите, но дори и да не е такъв,
чрез колективното членство на Нотариалната
камарата може да се чувства като такъв и вина-
ги когато има да поставя въпроси, да не се при-
теснява и да ги поставя. Да не пропускат всеки
брой на списание „Общество и право“, в което
поставяме много важни и актуални проблеми
от всички области на правото и ако желаят,
могат да участват в списването на списанието с
коментар или със статия. Много важно е да
знаят, че имаме формирана в Съюза на юри-
стите от половин година комисия, която се
занимава пряко с предложения на колеги за
качествени закони, за необходимост от проме-
ни на закони, за нови идеи за решаване на
някои обществени отношения. Когато имат
наистина такива идеи, да пишат до Съюза на
юристите и ще намерят адекватен отговор на
проблемите, които поставят.

Ренета Николова

На 24 юни тази година ни напусна
нашият колега ЙОРДАН КЪНЕВ
ДАКОВ, нотариус от 2000 г. с

район на действие, съдебният
район на РС Тутракан. 

От името на всички български нотариуси изразяваме нашето уважение и почит 
към двамата колеги. Присъединяваме се към скръбта и мъката на близките им 

и изказваме нашите най-искрените съболезнования. 
Поклон пред паметта им!

На 26 юли ни напусна и ЛЮБОМИР
ЗАРЧЕВ, нотариус още от времето на

Държавния нотариат, а от 1998 г. частен
нотариус с район на действие - съдебният

район на Софийски районен съд.

IN MEMORIAM
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� Г-жо Ковачева, след напрежението около
подаването на годишните финансови
отчети на фирмите и недоволството,
което се събра от работата на Агенцията
по вписванията, каква е ситуацията в
момента?

Един от първите проблеми, с които се сблъ-
сках, когато поех поста министър на правосъ-
дието в началото на тази година, беше именно
проблемът с Агенцията по вписванията. Със
смяната на ръководството на агенцията обаче
смятам, че нещата тръгнаха много по-добре.
Това, което са предприели новият екип и ръко-
водство на Агенцията, е свързано с оптимизи-
ране на съществуващия софтуер. В последните
пет години изобщо не е била правена никаква
промяна в софтуера и хардуера, с които Аген-
цията работи, а финансовите отчети всяка

година нарастват. Големият брой отчети, пода-
вани в последния момент, натоварва системата
и я кара да работи по-бавно – това беше и една
от причините за забавената работа на регистъ-
ра тази година. За разлика от миналата година
обаче, когато регистърът спря работа за две
седмици, тази година той не е спирал нито за
минута. Това наистина е постижение и е резул-
тат от личните усилия на екипа и на ръковод-
ството на Агенцията по вписванията. Така до
приключване на крайния срок все пак всички
успяха да си подадат отчетите. 

Това, което вече се случва, е стартирането на
обществените поръчки за нов софтуер, който
да може да отговори на предизвикателствата и
на търговския оборот. Така че към края на сеп-
тември Агенцията ще работи с обновена тех-
ника и много по-добре. Смятам, че пробле-

Диана Ковачева, 
министър на правосъдието

От септември 
ще започнем да
работим съвместно 
с Нотариалната
камара за изготвяне
на конкретни
решения по
актуалните
проблеми 
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мите, които през последните години съпътства-
ха работата й, ще останат в миналото.

� Един от въпросите, който отдавна
коментираме, е имотният регистър. Там
определено има някакво забавяне. На какво
се дължи то?

Отново на проблеми със софтуера. Фокусът
върху Агенцията по вписванията е свързан с
оптимизирането на нейната работа, но и също
така с отстраняването на съществуващи проб-
леми. 

До нас достигнаха сигнали от чужди граж-
дани, както и от посланици на държави – член-
ки на Европейския съюз, че има измами с
техни граждани. Става въпрос за граждани на
Великобритания, на Франция, на Германия,
които стават жертва на имотни измами в Бъл-
гария. За да се опитаме да помогнем на тези
граждани да бъдат по-добре ориентирани, се
създава нов уебсайт. Той ще съдържа на
английски и на български език информация
относно законодателството, свързано с придо-
биването на имоти в България. Чуждите и бъл-
гарските граждани ще имат възможност да
задават въпроси, а отговорите ще получават в
реално време. Това по никакъв начин няма да
бъде в конкуренция на адвокатите и нотариу-
сите, към които, разбира се, чуждите граждани
могат да се обръщат за съвети, но най-малкото
ще ги предпази и ще ги ориентира за начина,
по който могат безопасно и безпрепятствено
да придобиват собственост в България. Това е
една от мерките, които стартираме. Смятам, че
сътрудничеството, което имахме с посолствата
на Великобритания, Франция, Германия и
Холандия, е много ползотворно. Част от сиг-
налите, които получаваме от чужди граждани,
ще бъдат качени на сайта, който ще стартира, и
така и други граждани ще могат да се запознаят
с проблеми, които вече са били решени.

� Вие казахте, че сте имали среща с
посланици. Какви са основните проблеми, с
които се сблъскват чуждите граждани,
когато придобиват собственост?

Най-често става въпрос за измами във
връзка с непознаване на законодателството.
Оказва се, че те много често на практика купу-
ват или на зелено имоти, или имоти, които не
съществуват. И по някакъв начин инвестират

парите си в несъществуваща собственост.
Именно по тази причина от много посолства
до нас достигна информация за оплаквания от
техни граждани и последва нашата реакция със
съдействието на Министерството на финанси-
те, което отпусна средства, за да бъде направе-
на тази уебстраница. Резултатът е, че на прак-
тика чуждите граждани ще имат възможността
да бъдат информирани. Безспорно един чужд
гражданин, който идва в непозната държава,
невинаги е ориентиран достатъчно добре за
законодателството в нея и за начините, по
които може да придобие собственост, а поня-
кога има доста изгодни оферти, които изглеж-
дат примамливи, и хората се лъжат.

� От Нотариалната камара излязоха
няколко предложения, свързани с промени,
които да затворят и последните вратички
в законите, даващи възможност за извърш-
ване на имотни измами. Какво ще пред-
приеме министерството в тази връзка? 

Това са въпроси, които не са нови. Те се
обсъждат от много време. Екипът на Мини-
стерството на правосъдието е много сериозно
мотивиран за тяхното решаване, така че от
месец септември ще започнем да работим
съвместно с Нотариалната камара за изработ-
ването на конкретни решения, така че да може
да бъдат предприети ясни стъпки: там, където
са необходими законодателни промени това да
се случи, там, където е въпрос на практика, тя
да бъде изчистена. 

� Другият проблем,  който е актуален, е
т.нар. кражба на фирми. Как ще се спра-
вите с него?

Агенцията по вписванията съхранява
огромно количество информация, доста чув-
ствителна в някои моменти. Промяната в
отделни досиета или пък съответно с т.нар.
кражба на фирми, за което също сме получа-
вали сигнали към Министерството на правосъ-
дието, може да се реши с една не толкова слож-
на система – чрез изпращане на SMS до соб-
ствениците на фирми във всеки един случай,
когато в тяхното досие бъде направена каквато
и да било промяна. По този начин всеки ще
бъде информиран, че нещо става с неговата
фирма и ако това не се случва по негово
нареждане или по негово искане, той ще може



11

да реагира. Това е система, която е лесна и в
същото време много ефективна, на принципа
на банкоматите, от които се теглят пари и
получаваш веднага SMS, ако си заявил, че
желаеш да бъдеш информиран, и в този случай
можеш да предотвратиш злоупотреба с твоята
банкова сметка. Същото се отнася и до фирми-
те и това е един лесен начин, при който може
да се реагира в реално време и да се предотвра-
тят злоупотреби.

Не на последно място мисля, че един от
положителните аспекти от работата на Аген-
цията по вписванията е наистина това, че тя
дава възможност и на чуждия бизнес да рабо-
ти в България. Например нещо, което се случи
съвсем наскоро. Първото европейско търгов-
ско дружество беше регистрирано през май
тази година. България беше влязла в наказател-
на процедура за това, че не беше променила
своето законодателство и не допускаше реги-
страцията на европейски търговски дружества.
Добрата новина е, че опасността България да
плати огромна сума в евро, че не е изпълнила
това свое задължение като държава – членка на
Европейския съюз, вече не съществува. Про-
цедурата е прекратена, а европейските търгов-
ски дружества безпрепятствено могат да се
регистрират у нас.

� По отношение на кражбата на фирми,
при получаването на SMS от съответния
собственик на фирмата, какви са неговите
опции за реакция след това?

При каквато и да е промяна на данните,
подлежащи на вписване, той ще получи
информация. Веднага ще може да се обърне
към Агенцията по вписванията, да заяви, че той
не е правил искане за подобни заявления. Всяка
промяна ще води до изпращането на съобще-
ние за информиране на собственика на фирма-
та и следователно той може да реагира и да
каже, че не е поискал подобна промяна, и така
веднага ще стане ясно, че става въпрос за изма-
ма. Мисля, че това е един моментален начин,
по който може да бъде решен проблемът.

� Въпросът е собственикът да не получи
постфактум информация за промяна,
която вече е факт. Важно е това да се случ-
ва при подаване на искането, за да може да
се реагира превантивно.

При самото подаване той ще бъде уведо-
мен, че подобно искане е постъпило, и ще
може да реагира.

� Нещо, за което получихте адмирации
от бизнеса, беше, че в Търговския закон въве-
дохте предложение за разплащане в едно-
месечен срок, което е в съответствие с
Европейската директива за разплаща-
нията. Какво се случи там, докъде стигна-
ха нещата?

Преди около две седмици беше внесен в
Министерския съвет проектът на Министер-
ството на правосъдието. Сега, след като той
беше одобрен, вече е заведен в Народното съб-
рание. Чакаме първото четене на този законо-
проект да бъде след парламентарната ваканция.
В рамките именно на този проект на закон
беше направена и промяна, с  която  отпадна
задължението за създаване на списъци за зали-
чените търговци. В резултат на това на държа-
вата са спестени четири и половина млн. лв.

� Какви са законодателните приоритети
на министерството в момента?

В момента основен законодателен приори-
тет е Законът за съдебната власт. По-конкрет-
но в частта кариерно развитие на магистратите,
електронно правосъдие, натовареност на съдии
и прокурори. Това са три теми, по които рабо-
тим вече два месеца. Надяваме се, че работни-
те групи ще бъдат готови до края на октомври
и след това ще успеем да внесем в Министер-
кия съвет и в Народното събрание предложе-
ния за промени. Работните групи са наистина
широко отворени към магистратите, към
неправителствените организации, към експер-
ти, така че да може да бъде взето предвид мне-
нието на представителите на съдебната систе-
ма, на неправителствените организации и да
бъде изработен един наистина добър закон.
Време е темата за атестациите, за кариерното
развитие на магистратите да бъде огледана от
всички страни. На базата на вече едногодиш-
ната практика на Висшия съдебен съвет в това
отношение и да бъдат създадени работещи
правила, което е препоръката и на Европей-
ската комисия в последния доклад.

Ренета Николова
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На 27-28 юли 2012 г. в Слънчев бряг се проведе съвместен
семинар на Нотариалната камара на Република България и
Федералната нотариална камара на Русия. Темите на семинара
бяха: наследяване по руското и българското право, сделки с
недвижимости: особености, прилики, различия; брачните режи-
ми и информационните системи в дейността на нотариуса.

Присъстващата на семинара г-жа Деница Вълкова, зам.-
министър на правосъдието, обяви интересни данни за придо-
билите собственост на недвижими имоти в България около
337 000 руски граждани. Руските граждани трябва да знаят,
че техните  права са гарантирани, че правото им на собстве-
ност в България е защитено и няма да станат жертви на имот-
ни измами, заяви в изказването си председателят на Нотари-
алната камара нотариус Димитър Танев.

Съвместен семинар на Нотариалната
регионална колегия при АС гр. Бургас

и нотариуси от Русия и Турция
27–28 юли 2012 г.
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Председателят на
Нотариалната камара на
Република България
нотариус Димитър Танев и
представителят на
Федералната нотариална
камара на Русия
Станислав Смирнов
подписват
Споразумението  за
сътрудничество

Българските нотариуси от
Варна – Наталия Стоева и
Калоян Иванов, с турския
си колега Тамер Алгюл и
медийния съветник на
българската камара
Ренета Николова

В семинара участие взе и
зам.-председателят на Нота-
риалната камара на Истанбул
Тамер Алгюл, който съобщи,
че в Турция с промени в
законодателството вече е
регламентирано удостовере-
нията за наследници да се
издават от нотариус. Така
България остава единствената
страна в ЕС, в която все още
този важен документ се изда-

ва от общините.
Председателят на Москов-

ската областна нотариална
камара Станислав Смирнов
изнесе доклад на тема
„Наследственото право в
Русия“. Зам.-председателят
на Калужската областна нота-
риална камара Ирина Осин-
цева говори за „Брачния
договор в Русия“, а предсе-
дателят на Смоленската об-

ластна нотариална камара
Н. Мелникова представи
„Застрахователният режим
на нотариусите, които се
занимават с частна практика в
Руската федерация“.

Специален гост на семи-
нара бе председателят на
ВКС проф. Лазар Груев и
преподавателят по нотариал-
но право Красимир Димит-
ров.

По време на форума
председателят на Нотариал-
ната камара на Република
България нот. Димитър Та-
нев и нот. Станислав Смир-
нов, в качеството му на пред-
ставител на Федералната
нотариална камара на Русия,
подновиха Споразумението
за сътрудничество между
нотариатите на двете страни.
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� Г-н Алгюл, защо е важен този семинар
за турските нотариуси?

Ние в Турция имаме много изселници.
Повечето от тях са двойни граждани, които
имат имоти и в двете страни. Много често
предстоят проблеми около собствеността на
имотите както при купуването, така и при
продаването им. При мен на ден разрешавам
поне 80 проблемни ситуации, като 20 от тях
или 1/4 от работата е свързана с имоти в Бъл-
гария. Изселниците се обръщат към нотариу-
сите с въпроси за наследствени имоти, за
обработваема земя или апартаменти, които
искат да отдадат под наем. Добрите отноше-
ния между двете страни са изключително
важни, защото е необходимо да работим
заедно и да синхронизираме законодател-
ството си, за да се решат проблемите на хора-
та. На българския нотариус ще му е по-лесно,
когато види документ на свой турски колега,
ако се познава законодателството на съседна-
та държава, и обратното. А това улеснява и
гражданите. Тези срещи много ни помагат да
работим заедно. От близо се запознаваме и с
новите технологии, които използват двете
страни.

� Чухме, че от скоро турските нотариу-
си са започнали да издават удостовере-
ния за наследници. Как стана това?

От 1 октомври 2011 г. в Турция нотариу-
сите започнаха да издават документи за
наследници. В съда тази процедура върви
най-малко 3/4 месеца, а при нотариуса се
решава този проблем за не повече от 10 мин.
Ние по електронен път, само чрез личната
карта на човека, можем да видим в електрон-
ния регистър данните за личността. Програ-
мата, която е направена централно, веднага
показва наследството на човека, какви
наследници има той, промените, които са
настъпили при евентуално наследяване. След
това веднага може да бъде подготвен доку-
ментът, но е задължително нотариусът да
подписва лично удостоверението за наслед-
ници. Помощниците му не могат да извърш-
ват тази дейност. На подобни семинари дава-
ме информация, че удостоверенията за соб-
ственост в Турция са издадени от нотариуси и
българските колеги от своя страна признават
тези документи. Съвместните семинари са
полезни и с това, че ние не знаехме нищо за
едноличните фирми ЕТ, тъй като при нас ги
нямаше, но вече ги узаконяваме. С тези
срещи се постига опознаване на законодател-
ството. Затова те трябва да се разширят и да
са по-чести. Като комшии с България ние й
обръщаме по-голямо внимание. Желаем и в
бъдеще да работим така заедно.

От 1 октомври 2011 г.
в Турция нотариусите

започнаха да издават
документи за

наследници

Нотариус ТАМЕР АЛГЮЛ, 
зам.-председател на

Нотариалната камара 
на Истанбул
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� Госпожо заместник-министър, на
семинара, организиран от Нотариална-
та камара на Република България, съоб-
щихте новината, че 337 хил. руски граж-
дани и юридически лица имат недвижими
имоти в България. Как оценявате органи-
зирането на подобни форуми за развитие
на сътрудничеството между нотариа-
тите на двете страни?

Определено сътрудничеството между
двете нотариални камари ще бъде полезно,
особено  за обмяна на добри практики   по
линия на технологиите. Всяко сътрудниче-
ство между двете нотариални камари Мини-
стерството на правосъдието категорично ще
подкрепя и ще насърчава най-малко с уча-
стие в тези форуми.

� Вие набелязахте някои от най-акту-
алните теми, по които работи Мини-
стерство на правосъдието. Може ли да ги
маркираме и да кажем къде какво е свър-
шено и какво предстои?

Това, което на първо място ще даде яснота
за гражданите на Руската федерация, е пла-
нираното от нас разработване и  администри-
ране на информационен сайт за чуждите
граждани, които са придобили или които
възнамеряват да придобият недвижими
имоти в страната ни. Работим от около три
месеца. Инициативата започна по повод на

получено в Министерство на правосъдието
съвместно писмо от трима посланици. Те са
регистрирали редица проблемни въпроси и
казуси във връзка с придобиване на имоти от
техни граждани в страната ни или пък липса
на достатъчно яснота, не могат да се ориенти-
рат от къде да съберат адекватна информация,
как да се свържат с фирма посредник, как да
се насочат към нотариус, какъв е принципът
на работа у нас. Решихме, че в посока меж-
дународно сътрудничество трябва да отклик-
нем на тази молба и започнахме да работим.
В работната  група  участват  експерти от
Агенция по вписванията, Министерство на
правосъдието, IT специалисти и за наша
радост активно участие взеха самите послани-
ци, особено посланикът на Великобритания
Джонатан Алън, както и експертите от техни-
те посолства. По моя инициатива се обърнах-
ме и към посолството на Руската федерация,
за да ги уведомим каква инициатива разрабо-
тваме, защото цифрата на придобитите имоти
от чужди граждани и юридически лица на
Руската федерация е вече внушителна. Към
днешна дата не мога да кажа какви конкретно
въпроси те са поставили, но смятам, че
въпросите, които другите три посолства
поставиха, при всички положения ще подпо-
могнат и руските граждани, защото общо
взето проблемите  на чуждите граждани са
идентични.

Сътрудничеството
между двете
нотариални камари е
полезно за обмяната
на добри практики,
особено по линия на
технологиите

ДЕНИЦА ВЪЛКОВА, 
зам.-министър на правосъдието 
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Според план-графика разработването  на
сайта  трябва да приключи до края на октом-
ври, т.е. в началото на ноември ние трябва да
стартираме администрирането му. 

� С какви средства се финансира сай-
тът?

Министерство на правосъдието нямаше
нужните бюджетни средства за реализиране
на тази инициатива. По тази причина ние
подготвихме финансова обосновка с конкрет-
ни финансови разчети, в който много
подробно по пера са разписани всички дей-
ности, включително колко ще струва преводът
на няколко нормативни акта, които ще бъдат
публикувани. Едновременно с това подгот-
вихме проект на постановление на Мини-
стерски съвет и за наше щастие то беше прие-
то и  финансирането ще се осигури от дър-
жавния бюджет. Решението на МС е от юни
с безусловната подкрепа на вицепремиера
Симеон Дянков и на външния министър
Николай Младенов. Благодаря им! Независи-
мо че това е наш приоритет и от нас се оча-

кваше да реализираме тази инициатива в рам-
ките на нашите бюджетни средства, ние не
можехме да се справим, ако те не ни бяха
подкрепили. Към момента вече има  влязло в
сила постановление на Министерски съвет,
инициативата е финансово обезпечена.

� Вие казахте, че работите доста
активно с Нотариалната камара,
имаше доста инициативи от тяхна
страна, какво успя министерството да
реализира и какво предстои?

Както споменах, това, което реализирах-
ме, е разработването и внасянето на редица
законопроекти, част от които са свързани
пряко с нотариалната дейност. На първо
място Законът за изменение и допълнение на
Закона за нотариусите и нотариалната дей-
ност следваше максимално бързо да бъде при-
движен и разгледан в Народното събрание.
Както знаете, там ни заплашваше една нака-
зателна процедура, която ако не бяхме отго-
ворили  адекватно и в срок на европейските
стандарти, България бе заплашена да заплати
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глоба в сериозни размери. Минимумът е  777
хил. евро, а до 4 млн. е възможната глоба,
която можеше да бъде платена от страната ни.
Поводът за този законопроект беше изисква-
нето да няма пречки пред нотариусите от
други държави – членове на ЕС, да упражня-
ват професията си в страната ни наравно с
правата на българските нотариуси. Аналоги-
чен  законопроект, с аналогични мотиви е
разработен и внесен и за адвокатурата. За
съжаление обаче Законът за адвокатурата
среща невероятен отпор от адвокатската гил-
дия, конкретно от Висшия адвокатски съвет,
дори в заседание на Комисията по правни
въпроси в Народното събрание ние се съгла-
сихме с предложението на Даниела Доковска,
председател на Висшия адвокатски съвет, да се
отложи разглеждането на законопроекта, за
да продължим да комуникираме и консолиди-
раме конкретни разпоредби, срещу които те
възразяват. За съжаление само по част от
въпросите успяхме да постигнем съгласие. По
основните два въпроса – временно упражня-
ващите в страната адвокати от държави членки
да могат да се сдружават, да имат клонове и да
нямат никакви пречки при регистрационни
режими за упражняване на правата си, не
можем да постигнем съгласие, т.е. ние не
можем да отстъпим на техните искания и това
е, защото преди да внесем законопроекта, сме
го консултирали с ЕК и буквално в писмена
кореспонденция текст по текст сме получили
тяхното одобрение за всяка една от разпоред-
бите и предвид наказателната процедура
срещу България, ние не можем да се откажем
от този законопроект. На всяка цена законо-
проектът трябва да бъде обсъден и разгледан
вече – както се казва, топката е в Народното
събрание.

� По отношение на имотните измами
имаше няколко предложения, които би
било разумно да се приемат – да се впи-
сват например предварителните догово-
ри, удостоверенията за наследници да се
издават от нотариусите, да се въведе
т.нар последно пълномощно. Има ли
напредък по тях?

Да, разбира се, аз казах при откриването
на форума, че бяхме сезирани от председате-
ля на Нотариалната камара г-н Димитър
Танев с искания за конкретни законодателни
промени в подзаконовата нормативна база и
конкретно в Правилника за вписванията и в
Наредбата за ръководене, водене и съхраня-
ване на регистъра от нотариусите. 

Това, което на мен ми направи впечатле-
ние, че в хода на съгласуване на предложе-
нията с различни заинтересовани институции,
в това число и с Асоциацията на съдиите по
вписванията, конкретните предложения не
срещат безусловна подкрепа, т.е. от една
страна, отделни нотариуси изразиха съвсем
аргументирано притесненията си от въвежда-
нето на тези предложения в законодателство-
то на страната, а от друга страна, Асоциация-
та на съдиите по вписванията предложи на
вниманието ни писмено много пространно
становище, което ми дава основание да счи-
там, че преди да вземаме решение за придви-
жване на тези процедури за законодателен
процес, трябва да организираме едно работно
заседание, на което да срещнем спорещите
страни, разбира се, да поканим магистрати и
учени, за да можем да консолидираме екс-
пертно решение преди да докладвам на мини-
стъра за вземане на политическо решение.
Искам да уверя Нотариалната камара, че
всичко, което има отношение и не е в проти-
воречие с европейските стандарти, касаещо
противодействието на имотните измами,
имаме волята да го извършим.
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� Г-н Танев, днес подписахте споразумение
с Нотариалната палата на Русия. Какви
очаквания имате от него и в каква посока
се задълбочава сътрудничеството?

В основата на това споразумение е фактът,
че 337 хил. руски граждани и фирми на руски
граждани имат собственост върху недвижими
имоти в страната. Това е причина за споразу-
мението, освен приятелството, което съще-
ствува между нас. Ние се познаваме от пет-
шест години и имаме подписан договор и
преди това, но за да пристъпим и към обмен
на информация,  трябва да познаваме по-
добре съответното руско право, а те българ-
ското. За това се организира и този семинар и
най-важното послание от него е, че руските
граждани трябва да знаят, че техните права са
гарантирани, правото им на собственост е
гарантирано и те трябва да бъдат спокойни, че
няма да станат жертва на имотни измами тук. 

Ние ще окажем помощ на чуждите гражда-
ни, така както в момента го извършваме чрез
всеки нотариус, както и чрез специализирани
лекции, както направихме за френските граж-
дани във Френския културен център, както и
сега правим и за руските граждани, обучаваме
българските нотариуси върху елементи от
руското наследствено право, брачните режи-
ми в Русия, все неща, които са важни. При-
мерно, ако дойде един руски гражданин и
иска да продаде вече закупения имот, ние
трябва да знаем как да установим дали него-
вият имот е само негов личен или и на съпру-
гата му, как се установява наследство и това са
все прагматични неща.

� Днес турските ви колеги се похвалиха,
че те вече могат да издават удостовере-
нията за наследници. Българската Но-
тариална камара също работи в тази
посока, има ли вече готови предложения,
които да бъдат предложени от Мини-
стерство на правосъдието?

Имаше промяна в Закона за гражданската
регистрация, която предвиждаше тази
възможност. Тя беше изготвена от специали-
стите на Министерство на регионалното
развитие за промяна на този закон, но отпад-
на и България остана една от, ако не и един-
ствената страна от ЕС, в която това удостове-
рение се издава от общината, а не от нотари-
ус или от съда. Ние чакаме единствено да
дойде европейският регламент относно насле-
дяването, който ще задължи такъв акт да става
чрез нотариуси и съд. Естествено, че съдът е
много по-скъпа опция и е много по-удобно,
така както е в Турция, да се издава от нотари-
усите, там именно това е станало от съда, но
са преминали към нотариусите издаването на
удостоверенията за наследници. След като
нотариус удостоверява наследствени квоти в
един нотариален акт, естествено, той може да
установи само наследствените квоти, да знае
дяловете много по-добре от всички останали
и съответно да носи много по-добре от
общинските служители отговорността.

� Информационната система на Нота-
риалната камара готова ли е да поеме и
такъв регистър на удостоверенията за
наследници или ще трябва някакъв

ДИМИТЪР ТАНЕВ, председател
на Нотариалната камара на

Република България 

Руските граждани
трябва да знаят, 

че правото им на
собственост е
гарантирано
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СТАНИСЛАВ СМИРНОВ,
представител на Федералната
нотариална палата на Русия

Новото споразумение
между нотариусите на
България и Русия е в
полза на гражданите

ъпгрейд да се направи и нещо да се дорабо-
тва?

За разлика от имотния регистър, който не
съществува в правилника за вписване в нор-
мативния акт като законов регистър, инфор-
мационната система на Нотариалната камара
е законова система и естествено, че тя има
капацитет и няма никакъв проблем да поеме
тези данни. Необходимо е само да има нор-
мативен акт и да се направи само един модул,
който ние разпространяваме безплатно на
тези, които ползват продукта на камарата. Но

за всички преработки на информационната
система при нас не са необходими допълни-
телни средства по простата причина, че тя е
собственост на камарата. А аз искам да попи-
там на кой е софтуерът на имотния регистър,
лицензиран ли е, на чия собственост ние
патентовахме нашия имот. Нашата система е
патентована, единствено патентовахме соф-
туера, който разпространяваме на нотариуси-
те, нещо изключително рядко. Имаме над
500 хил. документа в него.

� Г-н Смирнов, каква е ползата от
съвместния семинар на Нотариалната
камара на България и Федералната нота-
риална палата на Русия, какво се очаква
от подписаното второ споразумение
между нотариатите на двете страни?

Законодателството на Руската федерация
се трансформира, както и на останалите дър-
жави. Що се касае до въпроса за използване-
то на електронни технологии, на електронно-
цифровия подпис, имаме действащо законо-
дателство, но има и много въпроси относно
положението и поведението на нотариусите.

Чухме доклада от страна на България
относно това на какво равнище се намира
днес възможността за получаването на
информация от страна на нотариуса и как той
се задължава да дава такава информация.

Това е база данни, свързани с личността на
даден гражданин, база данни с достоверност
на документи, удостоверяващи личността на
човек, с която разполагат органите на
Министерството на вътрешните работи, база
данни, която е важна за сигурността на сдел-
ките. Тази база данни е свързана с недвижи-
мата собственост, със съответната регистра-
ционна служба. Много важно е да съществува
такава и по отношение на завещанията. Днес
нашите колеги разказваха за това, как българ-
ските нотариуси си взаимодействат в рамките
на Европейския съюз с нотариуси от други
страни. В Руската федерация имаме само една
палата в Санкт Петербург, която влиза в реги-
стъра на завещанията и обезпечава поддръж-
ката на данни, но това засяга само една част от
населението. В Русия има 82 палати, а само
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една може да ползва базата данни. Имаме
7500 нотариуса. Ситуацията трябва да се
промени и все повече колеги да имат достъп
до информационните масиви. Семинарите,
организирани от Нотариалната камара на
Република България, винаги имат много
високо присъствие – участват представители
на Министерството на правосъдието, на Вър-
ховния и Касационен съд. Винаги участва
президентът на Нотариалната палата на Бъл-
гария Димитър Танев. Тук получаваме
информация, която споделяме двустранно. А
това е важно, защото повече от 300 хил.
руски граждани и фирми имат собственост в
България. И за двете страни е важно доку-
ментално всичко да е оформено, да няма
грешки в документите, защото това е в ущърб
на гражданите. Трябва да се погрижим сдел-
ките да бъдат законни и да не подлежат на
съмнение.

� Какви са проблемите в случаи, когато
руски граждани придобиват недвижима
собственост в България или когато про-
дават или пък настъпва момент на
смърт на собственика и на преден план
излизат наследниците. Как се решават
тези въпроси?

Според руското законодателство, при
сделките с недвижимите имоти е необходимо
съгласието и на съпруга или съпругата. Ето
защо българските нотариуси при оформянето
на сделката с недвижими имоти трябва да
бъдат убедени, че има съгласие от страна на
съпруга/съпругата, защото се изразходват
финанси, които са придобити по време на
брака. По време на семинара повдигнахме
въпроса за брачните договори. Той може да
променя общия режим на собственост и тога-
ва не е задължително обезателно да се иска
съгласие от съпруг/съпруга, ако собствеността
се води на първото лице. Това може да се има
предвид при оформянето на големи догово-
ри. Ето защо, за да не се обявяват сделките за
недействителни, е необходимо да има реги-
стър на брачните договори, необходимо е да
се включи достоверно сведение за съгласието

на партньора за извършването на такава сдел-
ка и за оформянето на наследство. Това има
съществено значение, защото е необходимо
да се определи кръгът от наследници. Законо-
дателството не е еднакво навсякъде в Европа,
трябва да се знае какво унаследяват съпругът
или децата, собствените или приемните и т.н.
По-голямата информираност и на българска-
та страна, и на руската по действащите закони
ще доведат до по-ясно и точно разбиране,
още повече че от руска страна на семинара
участват представители от различни региони –
Татарстан, Нижни Новгород, Смоленск,
Калуга, Московска област, Санкт Петербург,
Тула, Москва. Столицата, разбира се, е пред-
ставена от най-много нотариуси, тъй като е
най-развита и най-вече се занимава с органи-
зирането на такива семинари.

� С какво ще помогне подписаното спора-
зумение между нотариатите на двете
страни?

Резултатите от тези семинари се публикуват
в журнал, който издава Нотариалната палата
на Русия и в бюлетина на Нотариалната кама-
ра на България. Ние имаме журнал на Феде-
ралната палата, който се нарича „Централен
вестник“. Там ще се публикуват информа-
цията и докладите от семинара. Това е добра
практика. По този начин по-широк кръг от
нотариуси ще знаят за проведените меропри-
ятия, ще знаят за съдържанието на докладите
и повече за действащото законодателство.

През следващата година ще има конгрес в
Санкт Петербург, който ще е посветен на 20-
ата годишнина от създаването на нотариата на
Русия. Той ще се проведе в рамките на
Международния юридически форум и на
Сесията на Международния съюз на нотариа-
тите.

Сега нотариалната делегация на Русия бе в
България, а през май 2013 г. ние ще посрещ-
нем българската делегация, както и делегации-
те на  Франция, Италия, Испания. Изпол-
звам случая да ви поканя да отразите това
наистина значимо събитие.
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� Г-жо Стайкова, как дойде идеята за
семинара между Камарата на нотариу-
сите в България, Федералната нотари-
ална палата на Русия и ваши турски
колеги?

Преди пет години взаимно се свързахме с
руския нотариат. Първият семинар беше
проведен в Боровец, последва семинарът в
Созопол, след това миналата година на Злат-
ни пясъци. Това е четвъртият семинар за
последните пет години, който ние провежда-
ме съвместно с Всерусийската нотариална
палата. Установихме още при първите кон-
такти, че взаимно много се допълваме и си
помагаме. Първо, в практиката ние научава-
ме новости за нашите колеги зад граница,
специално за Русия. Както знаете, в послед-
ните години повече от 337 хил. руски граж-
дани са придобили недвижимост на терито-
рията на Република България, а това есте-
ствено преминава през нотариусите и сделки-
те се извършват на наша територия. Така ние
професионално сме задължени да изучаваме
особеностите на тяхното право, тъй като
съгласно Кодекса на международното частно
право ние трябва да прилагаме, от една стра-
на, и понякога българския закон, а от друга, в
случая отечествения закон на съответния
чужд гражданин. При тези съвместни контак-
ти ние влязохме в подробности и научихме за
тяхното семейно право, за тяхното наслед-
ствено право, за процедурата по издаване на
техните удостоверения на наследяване и тън-
кости на тяхната професионална дейност.

Установихме и лични контакти и когато ни е
необходимо, винаги може да се допитаме до
колега или той да ни изпрати разработки на
техни нотариални практики. От друга страна,
на тях им хареса нашата широка компетен-
ция, членството ни в латинския нотариат,
харесаха им нашите многостранни връзки с
другите нотариати. Макар и българският
нотариат да е сравнително нов, както знаете
от 1 октомври 1998 г. действат българските
частни, свободни нотариуси, извършената
дейност в международен мащаб и на терито-
рията на Р България е изключително богата и
разнообразна. В наше лице те видяха един
съюзник, макар малък и млад, но ние сме
много динамично развиващи се и в рамките
на ЕС с подкрепата на най-старите държави
от латинския нотариат – Франция, Германия
и Италия. В крайна сметка ние осъществява-
ме една глобална функция в света – да уед-
наквяваме практиките си. По отношение на
руския нотариат и взаимното ни сътрудниче-
ство на практика ние мислим, че трябва да
вървим в една и съща посока, което и правим.
През 2010 г. български нотариуси посетихме
Нотариалната камара на Москва и московски
нотариални кантори, а през 2011 г. – Санкт
Петербург. В Русия бяхме изключително
сърдечно посрещнати, нямаме никакви
затруднения по отношение на езика, което ни
помага в нашата дейност при изповядване на
сделките. Тези близки контакти решихме да
развиваме и естествена проява е днешният
форум, който е на най-високото ниво, което

Ние осъществяваме
една глобална

функция в света – 
да уеднаквяваме
нотариалните си

практики

СТАНКА СТАЙКОВА,
председател на Регионална

нотариална колегия към
Апелативен съд гр. Бургас 
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ние сме правили, тъй като има десет предста-
вители на регионални палати – Москва,
Санкт Петербург, Казан, Свердловск, 35
нотариуси от цяла Русия, както и зам.-пред-
седателят на Московската нотариална палата
Леонид Стрюков, наш скъп колега и нотари-
ус, който поради това, че неговата съпруга е
българка – Юлия Георгиева, е с изключително
пристрастие и добронамереност и той е в
основата на най-близките ни контакти.

� Няколко бяха акцентите, които бяха
поставени. Вашият турски колега каза,
че вече при тях нотариусите са започна-
ли издаването на удостоверения за
наследници, нещо, което тук Нотариал-
ната камара също предлага.

Нашите колеги от Турция действат по-чев-
ръсто от нас, въпреки че не са в ЕС, но от
една година има директива на ЕС, че трябва
да съставим единен акт за наследяване и той в
рамките на ЕС да се издава или от нотариус,
или от съдебен орган задължително и да има
една и съща форма, съдържание и приложе-
ние в рамките на ЕС. Доколкото Р Турция се
стреми към членство в ЕС, тя много позитив-
но и много динамично действа в тази посока,
и те ни изпревариха. От край време българ-
ските документи за наследяване се издават по
административен път от общините. Допускат
се изключително големи грешки умишлено
или поради небрежност, а най-често поради
недостатъчно правна квалификация. Това е
една материя, която е изключително от
областта на наследственото право, по цял свят
удостоверението за наследници се издава или
от нотариус, или има специализирани съдили-
ща, говоря за Англия, за Германия, за Фран-
ция, а това е материя, която е свързана с бога-

та юридическа практика и образование и не
може да продължава да се остави в рамките на
общините, тъй като те нямат достатъчно под-
готовка. Многото и неточни удостоверения за
наследяване станаха причина за твърде много
съдебни спорове – при реституция, делба на
наследствени имоти, поради това, че са про-
пуснали даден наследник или група наследни-
ци, години наред хората са въвличани в тежки
съдебни дела, които, разбира се, са нежелател-
ни и биха били избегнати. Благодарение на
това, че от година и половина българският
нотариус има право и е задължен да проверя-
ва при сделки с недвижими имоти роднински-
те връзки на лицата и влиза в базата данни на
Р България, ние проверяваме всяко едно удо-
стоверение за наследници и можем да кажем,
че отчасти избягваме този нежелателен резул-
тат. Много е важно тази материя действител-
но да премине в ръцете на нотариусите, които
както в други страни да определят не само
кръга от наследниците, но и квотите, дялове-
те, а в Русия при наследствените дела те
извършват и делба. Когато хората отиват при
нотариуса да приемат наследството и не лип-
сва нито един наследник, постигнали са дого-
вореност да разпределят по начин, по който
те желаят няколко обекта или да си платят
суми, естествено е, че няма смисъл да се стига
до съдебни дела. Турция действително ни
изпреварва, а ние ще бъдем задължени да
приемем скоро регламентите на ЕС и да
работим по единния акт за наследяването.
Това ще бъде следващите една-две години
работа на нотариата и смятам, че това ще е в
положителна насока.

Калина Петрова
Ренета Николова

снимки Ст. Димитров
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� Г-н Ангелов, какво е вашето впечатление
от семинара между Камарата на нотари-
усите в България, Федералната нотариал-
на палата на Русия и колегите ви от Тур-
ция?

Семинарът, както и всички останали досега,
провеждани от Нотариалната камара, ще има
много добър, положителен ефект, особено що се
касае за отношенията ни с близките до нас вече
руски и турски нотариати, от които има и какво
да се научим. Както и те до голяма степен има
какво да научат от правилата на работа на бъл-
гарските нотариуси. Безспорно ще си бъдем
взаимно полезни. За нас, конкретно в нашия
район, поради високия интерес от руски купу-
вачи към недвижимостите, особено в курортни-
те селища, най-вече с оглед правилата на насле-
дяването в Руската федерация, както и някои
други особености на тяхната правна система,
този семинар е крайно полезен. По-малко
имаме отношения към проблемите в съседна
Турция, но също така казаното от представите-
ля на Турската нотариална камара е интересно и
би могло да ни бъде от полза.

�А най-честите проблеми с руските граж-
дани, които се появяват, какви са?

Някакви сериозни проблеми, т.е. нерешими
по-скоро, не бих казал, че има въобще такива
проблеми, но би могло да се мисли в посока на
уеднаквяване на някои практики с оглед на
наследяването, с оглед на някои особености в
режими на имуществената общност при тях.

� Какво се случва в Несебър? Разкажете ни
нещо повече, имаше една информация,
която излезе миналата седмица, че са се
покачили, макар и минимално, цените на
имотите. Забелязва ли се някакво раздви-
жване?

Някаква много ясно изразена тенденция не
бих казал, че има. Поне така аз мисля, макар че
не съм най-големият специалист точно в цените

на имотите. Тъй като нотариусът изповядва
сделката при цена, каквато страните декларират
и волеизявят, считам, че действително в някои
от имотите може би има тенденция към увелича-
ване, така поне твърдят продавачите, което е
радостно.

� Какво предстои пред Нотариалната
камара, какви промени са необходими, за да
стане по-лесна и облекчена работата ви?
Аз считам, че с оглед на тенденциите в нотариа-
тите в Европейския съюз и въобще практиката
там, би било добре да се помисли в насока на
даване на възможност в една нотариална канто-
ра освен нотариуса и заместника му да работи и
примерно още един помощник-нотариус, тъй
като това би дало възможност за по-задълбоче-
но изясняване и решаване на проблемите. Сега
нотариусът много често се занимава с по-
рутинни нотариални действия, ако да речем са
двама помощник-нотариусите, единият по
заместване, а другият само като обикновен
помощник-нотариус, титулярът би могъл да се
занимава с по-сериозна дейност, както колегите
в Европа. Тогава нотариусът титуляр ще има
възможност да се занимава  с някои по-сложни
казуси. Считам, че насоката трябва да бъде в
тази посока. Да се даде възможност за повече
юристи, за втори помощник-нотариус с оглед
на по-правилно разпределяне на задачите на
юристите в нотариалната кантора.

� Това с промяна в Закона за нотариусите
ли трябва да стане?
Да, това би трябвало да стане с оглед промяна в
Закона за нотариусите, която нашата Нотари-
ална камара би трябвало да разработи.

Семинарът е
изключително полезен

СТОЯН АНГЕЛОВ, 
нотариус в Несебър
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СЪДЕБНА ПРАКТИКА
С писмо на председателя на ВКС до Нотариалната камара от 4

февруари 2011 г. ни поканиха да участваме в заседание на
Общото събрание на гражданската колегия на ВКС на 17март

2011 г. по следния въпрос: на какви изисквания трябва да
отговаря сградата, построена на терен по § 4 ПЗР ЗСПЗЗ, за

да се приеме, че в полза на ползувателите е възникнало
правото да придобият собствеността по реда на § 4а ПЗР

ЗСПЗЗ; достатъчно ли е сградата, съществуваща на
изискването за постройка, отразено в тълкувателната норма на
§ 1в, ал. 3 ДР ППЗ СПЗЗ, да е трайно прикрепена към терена,

или е необходимо същата да отговаря и на изискванията на
строителните правила и норми, установени в действащите към

момента на построяването нормативни актове. 
Предварително, на 9 март 2011 г., предоставихме ПИСМЕНО
СТАНОВИЩЕ ПО ПОСТАВЕНИТЕ ЗА ТЪЛКУВАНЕ ВЪПРОСИ, 

а именно: 

Във връзка с Ваше писмо до Нотариалната
камара, вх. № 91/04.02.2011 г., с което ни
каните за участие в заседанието на Общото
събрание на гражданската колегия на ВКС,
Ви предоставяме писмено становище по
поставените за тълкуване въпроси.

Отправната точка, от която зависят отго-
ворите на поставените въпроси, е не диренето
на някаква практическа целесъобразност, а
един анализ на съдържанието на вещното
право на строеж. В българското законодател-
ство вещните права са включени в строга
номенклатура, а правоотношенията между
гражданите по повод недвижимите вещи са
точно определени от Конституцията, Закона
за собствеността, трайната съдебна практика
и, разбира се, правната литература.

Ограниченото вещно право на строеж
оборва законовото правило, че собственикът
на земята е собственик и на постройките
върху нея, което се извърши в почвата на един
имот, става част от имота – superficies solo
cedit. Тази възможност за наличие на раздел-
на собственост е вследствие притежанието на
едно абсолютно вещно право, каквото е пра-
вото на строеж. „Всички вещни права са
абсолютни, включително и вещните права
върху чужда вещ. Защото и те трябва да бъдат
почитани от всички – от всички трети лица, а
и на първо място от собственика, който е уре-
дил правото върху собствената си вещ. Върху
него това задължение тежи само по-непо-
средствено. Задължения за активни действия

не винаги се установяват (и не винаги могат
да бъдат установени) в тежест на собственика
или на титуляра на вещното право.“ – Ал.
Кожухаров, Облигационно право. Общо
учение за облигационното право.

„Правото на суперфиция или строеж,
както бе изложено, се различава от правото на
собственост само по име... И у нас трябва да
приемем, че суперфициарят е защитен по
същия начин, както собственикът – с иска, за
който важи всичко, казано за реивиндикация-
та, една виндикация, но формално не на
вещта (rei), а на повърхността на имота
(superficiei).“ – проф. П. Венедиков, Ново
вещно право.

Абсолютността на вещното право на стро-
еж е признатата от закона възможност да е
налице задължение за всички да не пречат на
притежателя на вещното право да го упраж-
нява в рамките на закона, на законовите огра-
ничения на правото на собственост. Съдър-
жанието на самото право на строеж включва в
себе си неразривно свързаните права да се
строи в чужд имот и да се придобие собстве-
ността върху построеното. Правото да се
строи върху чужд имот, само по себе си, не е
вещно право – със съгласието на собственика
всеки може да извършва строителни дейности
в чужда земя, без да става собственик на
построеното.

Всеки притежател на правото на строеж
може сам да реализира строителството или да
възложи извършването на отделните етапи с
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един писан или неписан облигационен дого-
вор на трето лице. Фактическото построява-
не, изграждане на една сграда, не е само по
себе си упражняване на правото на строеж.
Построяването, взаимоотношенията по про-
ектирането и строителството са резултат от
притежанието на правото на строеж, но сами
по себе си не са самото упражняване. Упраж-
няването на правото на строеж е признатата
от закона възможност не само да се строи, но
и да се придобие собствеността върху постро-
еното.

Суперфицията е право, произтичащо от
правото на собственост върху земята. Поради
неизменния си абсолютен характер, тя се
погасява независимо от броя на приобретате-
лите, които са го придобили. Известно е, че
при прехвърлителното правоприемство прех-
върлителят прехвърля в пълен обем вещните
права, които има. При учредителното право-
приемство учредяването на новото право не
идва от нищото, а се появява в правния мир
съобразно волята на собственика на земята и
съгласно призната от закона възможност
може да бъде предмет на разпоредителна
сделка. 

В случай че притежателят на правото на
строеж и последващите частни правоприем-
ници удължат срока на упражняване правото
на строеж, би се опорочил актът, волята на
учредителя. Правото на строеж, като ограни-
чено вещно право, е изцяло детерминирано
от волята на титуляра, който го е учредил.
Частният правоприемник не може да има
повече права от прехвърлителя – той не може
да му прехвърли това, което няма. Независи-
мо от броя на актовете на разпореждане с
предмет право на строеж, самото право като
правомощие да се строи и придобие собстве-
ността остава неизменно. Страните по сдел-
ките могат да изменят обема на отстъпените
права (да включват и да изключват определе-
ни обекти на правото на строеж), да сключват
или прекратяват договори за строителство, да
договарят срокове, неустойки и т.н., но само-
то право на строеж като абсолютно право не
се променя.

ЗС не определя началния момент на
възникване правото на строеж, но той е
регламентиран в чл. 24, ал. 1 от ЗЗД – прех-
върлянето или учредяването настъпва по
силата на самия договор. Съдебната практика

приема, че началният момент на самото стро-
ителство започва да тече от издаване на адми-
нистративните актове за строеж или фактиче-
ската възможност за осъществяването му.
Отдалечаването на конститутивния момент, с
който се учредява правото на строеж, от под-
писването на самия договор (без да е отложе-
но действието му по волята на страните – чл.
25 от ЗЗД), има чисто житейско обяснение.
В случай обаче, че се приеме, че упражнява-
нето на право на строеж може да се отграни-
чи от волята на този, който го е учредил, би се
изменило съществено самото му съдържание.
Правото на строеж ще съществува не като
инкорпорирана в правото на собственост
възможност, а като някакво подобие на огра-
ничено право на строеж, независещо от соб-
ственика на земята, а от тази на трети лица.
От ограничено вещно право то би се превър-
нало в някакво пълно вещно право.

Правото на строеж се погасява с изгражда-
нето на обекта, за който е учредено или про-
добито, с трансформацията му в правото на
собственост. Правото на строеж се погасява
временно – до разрушаване на сградата.
Понятието „обект“ има своите технически
измерения и е дефинирано в § 5, т. 39 от ДР
на ЗУТ. Съдебната практика приема, че
самостоятелен обект е този, който има юри-
дическо основание да бъде такъв. Строител-
ните правила и норми регламентират само-
стоятелността на обектите и тяхното функ-
ционално предназначение. Неразделна част
от всяка суперфиция е утвърденият инвести-
ционен проект. Единствено той би могъл да
води до извода, че изграденият обект е годен
да има самостоятелно функционално пред-
назначение. Така например едно жилище,
изградено в постройка, представляваща етаж-
на собственост, не би могло да се счита за
изграден обект, ако сградата няма покривна
конструкция съобразно одобрения инвести-
ционен проект. Подовата конструкция над
жилището не е покривна плоскост и инвести-
ционният проект задължително ще изисква да
се изградят всички елементи на сградата,
обуславящи наличието на етажна собственост
като стълбища, колони, трегери, покрив и т.н.
Възможно е в съвременното строителство да
съществуват промишлени и търговски обекти,
които да имат самостоятелно функционално
предназначение по смисъла на § 5, т. 39 от
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ДР на ЗУТ, независимо че са част от един
технологично или произволно свързан ком-
плекс от помещения. Отговор на въпроса
кога ще е изграден обектът (правото на стро-
еж ще е трансформирано в право на собстве-
ност) ще даде единствено одобреният инве-
стиционен проект. 

Поставя се въпросът дали жилището на
втория етаж от една пететажна сграда напри-
мер, за което е придобито правото на строеж,
е изградено, а строителството е спряно до тре-
тия етаж, представлява обект по смисъла на
§5, т. 39 от ДР на ЗУТ. Пространственият
обхват на учреденото или придобито право на
строеж винаги се характеризира със застроена
площ, РЗП и височина. Независимо че недо-
вършената недвижима вещ ще е в рамките на
обема на отстъпено право на строеж, тя няма
да представлява самостоятелен обект – жили-
ще, офис и т.н., и не може да се счита, че с
изграждането й е упражнено правото на стро-
еж. Недвижимата вещ в случая би трябвало да
се придобие по приращение от собственика
на земята, защото не представлява обекта, за
който е учредено правото на строеж.

ЗС дефинира в чл. 110 понятието „недви-
жима вещ“, а ЗУТ понятието „обект“. Факт
е, че недвижимата вещ, част от втория етаж от
недовършената пететажна сграда, няма да е
жилището, обектът за който е учредено или
придобито право на строеж, няма да съвпада
с предмета на сделката. Правото на строеж
няма да е погасено поради факта, че жилище-
то, макар и със самостоятелно функционално

предназначение, не може да го осъществява.
Функционирането на жилището се обуславя
от функционирането на цялата сграда съоб-
разно изискванията на строителните правила
и норми. Факт е обаче, че обектът ще пред-
ставлява не жилище, изградено съобразно
строителните правила и норми, а недвижима
вещ. Съгласно чл. 110 от ЗС, частта от недо-
вършената сграда ще има всички характери-
стики на недвижима вещ – трайно прикрепе-
на е към земята, не е мобилна и след разруша-
ване не може да се възпроизведе от същите
съставни части.

Чисто хипотетично, ако е учредена нео-
граничена, пълна суперфиция върху един
терен в съответствие с влязъл в сила подробен
устройствен план (чл. 180 от ЗУТ), обектът
ще се придобие от приобретателя, независимо
дали е завършена сградата. Отделният терен
ще трябва да има конкретно предназначение
и режим на устройство (§5, т. 11 от ДР на
ЗУТ), за да може съобразно волята на стра-
ните обемът на придобитите права да не е
конкретизиран от одобрения инвестиционен
проект.

С уважение,

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА СЪВЕТА НА НОТАРИУСИТЕ 
НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

Димитър Танев
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ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 
№ 1/2011 г., гр. София, 4 май 2012 г.

Върховният касационен съд на Република България, Общото събрание на гражданска коле-
гия, в съдебно заседание на 29 март 2012 г. в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
гражданска колегия,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  ВКС 
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: 
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ
БОЙКА СТОИЛОВА 

ЧЛЕНОВЕ:
1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 20. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА 21. МАРИО ПЪРВАНОВ
3. НАДЕЖДА ЗЕКОВА 22. ЕМИЛ ТОМОВ
4. НАДЯ ЗЯПКОВА 23. АЛБЕНА БОНЕВА
5. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА 24. СВЕТЛА ДИМИТРОВА
6. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 25. БОНКА ДЕЧЕВА
7. МАРГАРИТА СОКОЛОВА 26. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА 
8. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА 27. ЖИВА ДЕКОВА 
9. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ 28. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА 
10. СВЕТЛА ЦАЧЕВА 29. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
11. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ 30. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
12. ЛЮБКА БОГДАНОВА 31. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
13. ВЕСКА РАЙЧЕВА 32  ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
14. КОСТАДИНКА АРСОВА 33. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
15. ЗЛАТКА РУСЕВА 34. ОЛГА КЕРЕЛСКА
16. ДИЯНА ЦЕНЕВА 35. ЗОЯ АТАНАСОВА
17. МАРИЯ ИВАНОВА 36. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ 
18. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА 37. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
19. ЛИДИЯ РИКЕВСКА 38. БОРИС ИЛИЕВ

при участието на секретаря Борислава Лазарова, 
постави на разглеждане тълкувателно дело № 1 по описа за 2011 г. на ОСГК, 
докладвано от съдия БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 

Делото е образувано с разпореждане на
председателя на Върховния касационен съд,
по предложение на тричленни състави на
Върховния касационен съд, Общото събрание
на гражданската колегия да приеме тълкува-
телно решение по реда на чл. 292 ГПК пора-
ди противоречиво тълкуване на разпоредбата
на чл. 67 ЗС от ВКС в решения, постанове-

ни по чл. 291 ГПК. 
Поставените за тълкуване въпроси с опре-

деление от 28 септември 2010 г. по гр.д. №
61/2010 г. на ВКС, второ гражданско отде-
ление, определение от 10 ноември 2010 г. по
гр.д. № 393/2010 г. на ВКС, второ граж-
данско отделение и от определение 6 декем-
ври 2010 г. по гр.д. № 41/2010 г. на ВКС,
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второ гражданско отделение, обобщено са
следните: 

1. Какъв е смисълът на понятието „упраж-
няване на правото на строеж“, употребено в
чл. 67 ЗС, когато е учредено с единен дого-
вор за част от обектите в сграда, състояща се
от множество самостоятелни обекти. 

2. От кой момент започва да тече давност-
ният срок по чл. 67 ЗС и прекъсва ли се той
при прехвърляне на правото на строеж от
първоначалния на последващ суперфициар. 

3. Обусловено ли е упражняването на пра-
вото на строеж за отделни обекти в сграда от
едни суперфициари от упражняването на
съответните права от други суперфициари,
когато те са сключили индивидуални договори
със собственика на земята. 

По така поставените въпроси Общото
събрание на гражданската колегия на Върхов-
ния касационен съд намира следното: 

Съгласно чл. 67 ЗС правото да се построи
сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1) се
погасява в полза на собственика на земята по
давност, ако не се упражни в продължение на
5 години. 

След известни колебания практиката на
ВКС е обединена около становището, че
срокът от пет години, в който следва да се
упражни правото на строеж, за да не се пога-
си в полза на собственика на земята, е давно-
стен. Практиката е уеднаквена и по реда на
чл. 291 ГПК с решение на ВКС, І г.о. № 476
от 27.07.2010 г. по гр.д. № 198/2009 г., в
което е прието, че макар да се погасява само-
то субективно право, а не правото на иск,
срокът изрично е посочен в закона като дав-
ностен, за да може в отношенията между соб-
ственика на земята и титуляра на правото на
строеж да намерят приложение разпоредбите,
уреждащи института на погасителната дав-
ност – чл.110–120 ЗЗД. 

От определянето на срока по чл. 67, ал.1
ЗС като давностен следва, че неспазването му
не води автоматично до погасяване на право-
то на строеж и съдът не може служебно да
приложи давността – чл. 120 ЗЗД; собстве-
никът на земята не може да се позове на дав-
ността след като правото на строеж вече е реа-
лизирано – чл. 118 ЗЗД; срокът може да бъде
прекъсван и спиран на предвидените в чл. 115
и 116 ЗЗД основания. 

1. Какъв е смисълът на понятието „упраж-
няване на правото на строеж“, употребено
в чл. 67 ЗС , когато е учредено с единен
договор за част от обектите в сграда,
състояща се от множество самостоятелни
обекти. 
Създадена е противоречива практика в

решения на ВКС, постановени по реда чл.
291 ГПК по въпроса: кога следва да се счита
упражнено правото на строеж при учредена
суперфиция за сграда, в която е предвидено
изграждане на самостоятелни обекти, за част
от които собственикът на земята си е запазил
правото на строеж, а за другите го е учредил
по единен договор, след което суперфициарят
е извършил разпореждане за отделните обекти
в полза на различни физически или юридиче-
ски лица. 

Според едното становище – решение
№ 57 от 4 март 2010 г. по гр.д.
№ 17/2009 г.; решение № 16 от 16 юни
2010 г. по гр.д. № 442/2009 г. на ВКС,
първо гражданско отделение, правото на
строеж за всички суперфициари е упражнено
при завършване на цялата сграда в груб стро-
еж, когато се придобива и собствеността
върху обектите, носители на правото на стро-
еж за които са различни лица. 

Според другото становище, изразено в
решение № 250 от 21 юли 2010 г. по гр.д.
№ 724/2009 г. на ВКС, второ гражданско
отделение, понятието „упражняване“ на пра-
вото на строеж не трябва да се свързва с
момента на придобиване на собствеността
върху постройката. Ако предвидената за
построяване сграда се състои от отделни,
самостоятелни обекти и правото на строеж се
отстъпи на различни лица, то се счита за реа-
лизирано от момента на построяване на съот-
ветния обект в груб строеж, независимо от
това дали цялата сграда е завършена до този
етап. Противното разбиране означава да се
отрече възможността всеки от обектите да
принадлежи на отделен собственик. 

Съществува и становище в съдебната прак-
тика, че ако сградата, за която е учредено
право на строеж, съдържа няколко обекта,
всеки от тях става годен обект на собственост с
изграждането му със стени и покривна плоча и
към този момент правото на строеж е упраж-
нено за съответния обект. Това становище се
основава на тезата, че ЗУТ урежда обществе-
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ните отношения, свързани с устройството на
територията, инвестиционното проектиране и
строителството в Република България и съдър-
жа ограничения върху собствеността единстве-
но за тези цели (чл. 1, ал. 2 ЗУТ). Собстве-
ността и другите вещни права, способите за
тяхното придобиване, изгубване и защита,
както и владението и вписванията се уреждат в
ЗС и другите специални закони според титу-
ляра на правото на собственост (ЗДС, ЗОС и
др.) или според вида на имота (ЗСПЗЗ, ЗГ и
др.), затова предвидените административни
процедури в ЗУТ за одобряване на инвести-
ционни проекти, за тяхното изменение в хода
на строителството и поетапното му разрешава-
не са съобразени с материалноправната
възможност отделни обекти в сграда да се
изграждат последователно във времето и да се
придобива собственост върху тях. Тази уредба
на ЗУТ следва възможностите на вещното
право, а не обратно. 

Върховният касационен съд, Общото
събрание на гражданската колегия, намира за
правилно първото становище. 

Според чл. 92 ЗС собственикът на земята
е собственик и на постройките и насаждения-
та върху нея, освен ако е установено друго.
Принципът на приращението се изключва
само в изрично предвидените в закона случаи.
Такова изключение съдържа чл. 63, ал. 1 ЗС,
който предоставя правна възможност на соб-
ственика на земята да отстъпи на друго лице
правото да построи сграда върху нея, както и
да придобие собствеността на постройката
отделно от земята. Чл. 67 ЗС определя петго-
дишен срок, в който следва да се упражни
правото на строеж, и постановява, че при
бездействие на суперфициаря то се погасява
по давност. Очевидна е целта на закона да
стимулира суперфициаря да реализира своето
ограничено вещно право, което обременява
имота на собственика, и да не допусне то да
съществува, без да има предвидимост и яснота
дали ще бъде упражнено и в какъв срок, тъй
като общото правило е, че вещните права не
се погасяват по давност и се изгубват съгласно
чл. 99 ЗС само ако друг ги придобие или соб-
ственикът се откаже от тях. 

Учредяването на правото на строеж може
да е прехвърляне на бъдеща вещ, по силата на
което приобретателят ще стане собственик на
вещта, когато тя бъде изградена в груб вид.

Погасяването на правото на строеж по дав-
ност е мислимо като правна последица само
когато приобретателят има задължението да
изгради вещта. Когато задължението за
изграждане на вещта е на учредителя на пра-
вото на строеж, място за неговото погасяване
по давност няма. Ако собственикът на земята
учреди право на строеж за отделни обекти в
сграда, като се задължи да я построи, така
учреденото право на строеж за отделните
обекти в сградата никога не ще се погаси по
давност. 

Никога не се погасява по давност и право-
то на строеж, отстъпено като обезщетение за
отчужден недвижим имот (§ 11 ПР ЗУТ). 

Упражняването на субективните права
представлява поведение на техния титуляр,
насочено към осъществяването на съдържа-
нието им, чрез което се цели да бъде удовлет-
ворен конкретен признат от закона интерес.
Като ограничено вещно право, произтичащо
от правото на собственост, правото на строеж
се състои от няколко отделни правомощия.
Неговият носител има право да построи сгра-
да върху чужда земя и да придобие собстве-
ността на постройката, както и да ползва
земята в рамките на необходимото за пълно-
ценното ползване на постройката. Отделните
правомощия не са самостоятелни и независи-
ми едно от друго, те формират единно право,
целта на което е да се притежава самостояте-
лен обект отделно от земята в отклонение на
принципа на приращението по чл. 92 ЗС.
Следователно понятието „упражняване“ на
правото на строеж, употребено в чл. 67 ЗС,
следва да се тълкува в смисъл на реализиране
на правомощието, чрез което се постига
крайната цел – придобиване на суперфици-
арна собственост. 

Собственост върху сграда, построена въз
основа на учредено право на строеж, може да
възникне само ако тя е обособена като вещ,
съдържаща минимални признаци за само-
стоятелност, за да може да бъде годен обект на
вещни права според изискванията на съответ-
ните строителни норми. Такива норми са
приети за пръв път през 1898 г. със Закона за
благоустройство на населените места в Кня-
жество България (отм.) и оттогава се дораз-
виват според потребностите на обществено-
икономическите отношения, за да се стигне
до детайлната регламентация на действащия
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Закон за устройство на територията (ЗУТ).
Легално определение на понятието „сграда“ е
съдържал чл. 164 от Закона за благоустрой-
ството от 1941 г. (отм.) – това е всеки строеж,
над или под земята, ограничен от страни със
стени или колони, а отгоре – с покрив, и
предназначен за жилищни, домакински, сто-
пански или други нужди. Дефиницията не е
възпроизведена в действащия ЗУТ, но се
извежда по тълкувателен път. 

Съгласно чл. 181, ал. 1 и 2 ЗУТ правото на
строеж на сграда или на част от нея може да
бъде предмет на прехвърлителна сделка от
момента на учредяването му до завършване
на сградата в груб строеж. След това разпо-
реждането се извършва с цялата сграда или със
самостоятелни части от нея. Следователно
разпоредбата определя завършването на гру-
бия строеж като момент на придобиване на
собственост за обектите в цялата сграда.
Законната дефиниция на понятието „груб
строеж“ (карабина) също се съдържа в ЗУТ.
Според § 5, т. 46 от Допълнителните разпо-
редби това е сграда или постройка, на която са
изпълнени ограждащите стени и покривът,
без или в различна степен на изпълнение на
довършителните работи. От този момент се
счита, че е възникнал обектът на суперфици-
арна собственост. Дотогава строежът предста-
влява недвижим имот по смисъла на чл. 110
ЗС като част от незавършена сграда, която е
прикрепена към земята, но не е отделен обект
на собственост и правото на строеж все още
не е упражнено. 

При сгради в режим на етажна собственост
освен право на собственост върху отделните
самостоятелни обекти съществува и съприте-
жание на общите части като двете права са в
неразривно единство – чл. 98 ЗС. Затова е
недопустимо да се разкъсват отделните право-
мощия на правото на строеж като се приеме,
че до изтичане на петгодишния срок по чл. 67
ЗС то е упражнено, но не е придобита соб-
ствеността поради неизграждане на общите
части. Състоянието, при което за неопреде-
лен период от време съществуват упражнени
и неупражнени, но непогасени по давност
ограничени вещни права на строеж за части
от сградата, в съотношение на главна вещ и
принадлежност (основен обект и общи
части), не е в интерес на собственика на земя-
та сградата да бъде построена в петгодишен

срок, който цели да защити разпоредбата на
чл. 67 ЗС. Недовършеното строителство е
неприемливо и от гледна точка на устройство-
то на урбанизираните територии, затова ЗУТ
съдържа разпоредби, целящи да стимулират
приключването на строежите в определен
срок. Според чл. 153, ал. 2 ЗУТ разрешение-
то за строеж губи действието си, ако в продъл-
жение на три години от влизането му в сила не
е започнало строителството или в продълже-
ние на пет години не е завършен грубият
строеж, освен ако не бъде презаверено в
едногодишен срок. 

Тълкуването на понятието „упражняване
на правото на строеж“ чрез отъждествяването
му с фактическото извършване на строител-
ството за обект от сградата противоречи на
същностната характеристика на правото на
строеж, което макар и осъществяващо се
последователно във времето, е единно право.
То се упражнява не когато са построени
отделните обекти – гаражи, магазини, апарта-
менти, офиси и др., а при завършването на
цялата сграда в груб строеж . В този момент се
придобива и собствеността върху обектите, за
които носители на правото на строеж са раз-
лични лица, защото са изградени и общите
части. Изключение от това правило е допу-
стимо само в хипотезата на чл. 152, ал. 2 ЗУТ
– когато разрешението за строеж е издадено
за отделни етапи (части) на строежите, които
могат да се изпълняват и ползват самостоятел-
но, а за жилищните сгради и за отделни етажи
от сградата – при условие че се завърши архи-
тектурно-пространственото и фасадното
оформяне на всеки етап от строителството. 

С оглед на изложеното правото на строеж
по смисъла на чл. 67 ЗС е упражнено при
изграждане на сградата в груб строеж или
завършване на съответния етап на строител-
ството в хипотезата на чл. 152, ал. 2 ЗУТ
както при учредено право на строеж за цяла-
та сграда на един правен субект, така и когато
той го прехвърли за отделни обекти на трети
лица. 

Правото на строеж се учредява с договор
или с административен акт, като по-често сре-
щаната хипотеза е договорът, който по общо-
то правило на чл.18 ЗЗД следва да бъде склю-
чен с нотариален акт. В съвременните условия
се е наложила практиката собственикът на
земята да сключва договор за учредяване на
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право на строеж за част от предвидените за
изграждане обекти в бъдещата сграда със
строител-предприемач, който поема задълже-
ние да я построи и въведе в експлоатация.
При неизпълнение на задължението за
изграждане на сградата в уговорения срок,
собственикът на земята може да развали дого-
вора по съдебен ред, с което ще отпадне прав-
ното му действие. Друго самостоятелно осно-
вание за прекратяване на правото на строеж е
погасяването му по давност. Собственикът на
земята може, без да разваля договора, напра-
во да се позове на давността като предяви иск
за собственост срещу суперфициаря, на кого-
то той е отстъпил правото на строеж, ако в
петгодишния срок от учредяването му сграда-
та не е завършена до покрив. При уважаване-
то на иска правото на строеж като погасено по
давност ще се върне в патримониума на соб-
ственика на земята и той ще придобие и
подобренията върху нея – изградените обекти
или етажи, защото правото на строеж, склю-
чено по единен договор със собственика на
земята, не може да бъде упражнено частично.
Ако в петгодишния срок сградата не е завър-
шена до покрив, правото на строеж ще се
погаси по давност изцяло, а не само за неза-
вършените обекти. 

Ако договорът между строителя-пред-
приемач и собственика на земята бъде разва-
лен и междувременно правото на строеж е
прехвърлено на трети лица, тези от тях, които
са договаряли преди предявяване на иска и
вписването на исковата молба след първона-
чалното учредяване на правото на строеж, ще
запазят правата си на основание чл. 88, ал. 2
ЗЗД. Те обаче черпят права от първоначал-
ния суперфициар и затова не могат да бъдат в
по-благоприятно положение от него.
Последващото прехвърляне не обвързва соб-
ственика на земята, затова правото на строеж
трябва да се реализира в рамките на петго-
дишния срок от учредяването на суперфи-
цията. Ако този срок не е спазен и давността
не е спирана и прекъсвана, правото ще се
погаси за всички обекти при позоваване на
давността от собственика на земята. Той ще
придобие изградената част от сградата по
правилото на чл. 92 ЗС, а суперфициарят ще
има правата по чл. 72 ЗС като добросъвестен
владелец, защото е придобил правото на стро-
еж на валидно законно основание. За ликви-

дацията на отношенията със собственика на
земята в този случай следва да намерят прило-
жение разясненията, дадени в ППВС 6/74 г.
т. ІV, като суперфициарят ще има право да
получи увеличената стойност на имота. При
това разрешение собственикът на земята ще
има възможност да учреди правото на строеж
възмездно на друго физическо или юридиче-
ско лице, за да получи средства за изграждане
на своите обекти и довършване на сградата,
както и да обезщети суперфициарите с пога-
сени права. Възможно е обаче неговият инте-
рес  за довършване на сградата да изисква да
се запазят правата на тези, чиито обекти са
изградени, затова той може да упражни пра-
вото си за прекратяване на суперфицията на
основание чл. 67 ЗС само по отношение на
лицата, чиито обекти не са построени. 

2. От кой момент започва да тече давност-
ният срок по чл. 67 ЗС и прекъсва ли се
той при прехвърляне на правото на строеж
от първоначалния на последващ суперфи-
циар. 
Когато правото на строеж се учредява с

договор между страните, от момента на
сключването му или от момента, в който те са
уговорили, че ще породи действие, започва да
тече и срокът за упражняването му. Учредите-
лят на правото следва да съдейства на супер-
фициаря за изпълнението на договора. Ако
собствениците на земята нямат (поради
състоянието на имота) и не са поели задълже-
ние да извършат някакви фактически или
правни действия, всички необходими дей-
ствия за започването на строежа трябва да
бъдат извършени от суперфициаря. Ако спо-
ред естеството на учредените права в догово-
ра суперфициарят не може да предприеме
някое от необходимите действия по реда на
ЗУТ без съдействието на собствениците на
земята, или ако някой от тях недобросъвестно
се противопостави на предприети от супер-
фициаря действия, собствениците на земята
не могат да се позоват на забавянето на стро-
ежа по тази причина, тъй като никой не може
да черпи права от своята недобросъвестност.
Ако строителството се забави по други обек-
тивни причини, които не са свързани с недоб-
росъвестно поведение на собственика на
земята и с неизпълнение на задълженията на
суперфициаря, като например съдебни спо-
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рове с трети лица по повод на издадените раз-
решения на строеж, през времетраенето им
срокът по чл. 67 ЗС също няма да тече. 

Последващото прехвърляне на правото на
строеж от суперфициаря на трето лице не
обвързва собствениците на земята и по отно-
шение на приобретателя не започва да тече
нов срок за упражняване на правото на стро-
еж, защото той не може да има повече права
от своя праводател. Петгодишният давностен
срок по чл. 67 ЗС тече от един и същ момент
както за първоначалния титуляр на учредено-
то право на строеж, така и за лицата, на които
той впоследствие прехвърля това право за
отделни обекти в сградата. 

Изводът е, че давностният срок по чл. 67
ЗС започва да тече от момента, в който дого-
ворът за учредяването на правото на строеж
породи действие, независимо от всякакви
последващи прехвърляния. Ако собственици-
те на земята (или дори някои от тях) недоб-
росъвестно са създавали пречки за реализира-
нето на правото на строеж, те не могат да се
ползват от своята недобросъвестност. 

3. Обусловено ли е упражняването на пра-
вото на строеж за отделни обекти в сграда
от едни суперфициари от упражняването
на съответните права от други суперфици-
ари, когато те са сключили индивидуални
договори със собственика на земята. 
При учредяване на правото на строеж за

отделните самостоятелни обекти на различни
лица, то възниква от отделни договори и не
може да се разглежда като единно за цялата
сграда. Когато тези обекти могат да бъдат
построени само в определена последовател-
ност и упражняването на правото на строеж
от суперфициаря зависи от извършването на
фактически или правни действия от собстве-

ника на земята, той (собственикът на земята)
не може да се позове на забавянето на строе-
жа по тази причина, тъй като никой не може
да черпи права от своята недобросъвестност.
Така например, ако собственикът на земята
учредява право на строеж за втория и третия
етаж, като се задължава да построи за себе си
първия етаж и не го изгради, той не може да
изисква от суперфициарите да реализират
тяхното право. То не може да се погаси по
давност, тъй като давностният срок не може
да започне да тече. Аналогично е положение-
то за третия етаж, когато суперфициарят с
право на строеж за втория етаж не го изграж-
да. В този случай давностният срок за упраж-
няване на правото на строеж на третия етаж
не може да започне да тече, докато не е
изпълнен вторият етаж – от суперфициаря за
този етаж или от собственика на земята, след
като правото на бездействалия суперфициар
бъде погасено по давност. Срокът обаче няма
да тече само за суперфициаря, който черпи
правото си от собственика на земята. Ако той
от своя страна го прехвърли на трето лице, за
него ще важи казаното в т.2 и няма да започ-
не нов срок от момента на придобиване на
правото на строеж. Ако правото на строеж на
суперфициаря на втория етаж се погаси по
давност, или договорът с него се развали,
могат да бъдат преуредени отношенията
между собственика на земята и суперфици-
аря, чийто срок за упражняване на правото на
строеж не е започнал да тече. Всеки от супер-
фициарите обаче, както и собственикът на
земята, когато той е запазил за себе си право-
то на строеж на отделни обекти, е длъжен
(освен ако в договора не е уговорено друго)
да участва в изграждането на общите части по
чл. 38 ЗС – основи, покрив и др. 

По изложените съображения Върховният касационен съд, Общото събрание на граждан-
ската колегия, на основание чл. 292 ГПК 

Р Е Ш И : 
1. Смисълът на понятието „упражняване на правото на строеж“ , употребено в чл. 67 ЗС,

когато е учредено с единен договор за част от обектите в сграда, състояща се от множество
самостоятелни обекти, включително и при последващо прехвърляне на правото на строеж на
други лица, е изграждането на грубия строеж на сградата или съответния етап, за който е изда-
дено разрешението за строеж. 
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2. Давностният срок по чл. 67 ЗС започва да тече от момента, в който договорът за учре-
дяването му породи действие, независимо от всякакви последващи прехвърляния. Ако собстве-
ниците на земята недобросъвестно са създавали пречки за реализирането на правото на стро-
еж, те не могат да се ползват от своята недобросъвестност. 

3. Упражняването на правото на строеж върху отделен обект в сграда с два или повече само-
стоятелни обекти, което първоначално е учредено с индивидуални договори на различни лица,
може да е обусловено от фактическото изграждане на друг обект в сградата, задължение за
изпълнението на който е поето от собственика на земята или от друг суперфициар, получил
правото на строеж от собственика на земята. 

В този случай началото на срока по чл. 67 ЗС за всеки от суперфициарите ще започне да
тече от момента, когато фактически може да започне строителството за съответния обект. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на
гражданска колегия,
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  ВКС 
и ПРЕДСЕДАТЕЛ  на гражданска колегия:
СИМЕОН ЧАНАЧЕВ                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: 
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА        
ТАНЯ МИТОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ                  
БОЙКА СТОИЛОВА            

ЧЛЕНОВЕ:

1. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 
2. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА 
3. НАДЕЖДА ЗЕКОВА 
4. НАДЯ ЗЯПКОВА 
5. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА 
6. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 
7. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
8. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА 
9. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ 
10. СВЕТЛА ЦАЧЕВА 
11. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ 
12. ЛЮБКА БОГДАНОВА 
13. ВЕСКА РАЙЧЕВА 
14. КОСТАДИНКА АРСОВА 
15. ЗЛАТКА РУСЕВА 
16. ДИЯНА ЦЕНЕВА 
17. МАРИЯ ИВАНОВА 
18. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА 

19. ЛИДИЯ РИКЕВСКА 
20. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
21. МАРИО ПЪРВАНОВ 
22. ЕМИЛ ТОМОВ 
23. АЛБЕНА БОНЕВА
24. СВЕТЛА ДИМИТРОВА
25. БОНКА ДЕЧЕВА 
26. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА 
27. ЖИВА ДЕКОВА 
28. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
29. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
30. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
31.  ВАСИЛКА ИЛИЕВА
32 ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
33. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
34. ОЛГА КЕРЕЛСКА
35. ЗОЯ АТАНАСОВА 
36. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
37. ВЕСЕЛКА МАРЕВА 
38. БОРИС ИЛИЕВ 
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Съществуват две противоположни разбира-
ния за значението на правната уредба в ЗУТ.
Според едното ЗУТ съдържа специални раз-
поредби, уреждащи фактическия състав на
възникването на правото на строеж, на негово-
то упражняване, както и на погасяването му, а
според другото ЗУТ съдържа разпоредби,
уреждащи административния ред за упражня-
ване на правото на строеж във връзка с инве-
стиционното проектиране, строителството и
определени ограничения върху собствеността
за устройствени цели. 

Според първото разбиране администра-
тивните органи участват със своите актове при
възникването, променянето и погасяването на
вещните права. Субективните вещни права не
може да възникнат, да се променят или да се
погасят, без издаването на съответния адми-
нистративен акт, тъй като той съставлява
административноправен елемент от смесен
фактически състав. 

Това разбиране за ролята на администра-
тивните органи не може да бъде споделено.
Ролята на администрацията е не да се намесва
със своите актове в гражданските правоотно-
шения, а да зачита съществуващите субектив-
ни права като издава съответни администра-
тивни актове, когато общественият интерес
налага въвеждането на ред за упражняването
или ограничаването им. 

Собствеността, другите вещни права и тях-
ното придобиване, изгубване и защита, както и
владението и вписванията се уреждат в ЗС и
другите специални закони според титуляра на
правото на собственост (ЗДС, ЗОС и др.) или
според вида на имота (ЗСПЗЗ, ЗГ и др.). ЗУТ
урежда обществените отношения, свързани с
устройството на територията, инвестиционното
проектиране и строителството, и определя огра-
ниченията върху собствеността за устройствени
цели (чл. 1, ал. 2 ЗУТ). 

В чл. 152, ал. 2, чл. 154, ал. 5 и чл. 183 ЗУТ
са уредени възможностите за поетапно разре-
шаване на строеж, за изменяване на одобрения
инвестиционен проект в процеса на строител-

ството, както и за разрешаване на пристроява-
не и надстрояване. Тези административни
процедури са съобразени с материалноправна-
та възможност отделни обекти в сграда да се
изграждат последователно във времето и да се
придобива собственост върху тях. Първична е
възможността във вещното право, а уредбата
на реда, по който трябва да става това с оглед
постигането на определени устройствени цели
в ЗУТ, е вторична. От волята на заинтересова-
ния зависи кога ще се изграждат отделните
обекти и съответно ще възниква правото на
собственост върху тях. От неговото искане
зависи какво разрешение ще се издаде и няма
никаква пречка, след като е поискано и издаде-
но разрешение за целия строеж, да бъде извър-
шен само определен етап от него или да бъдат
изпълнени други (различни) обекти поради
промени на икономическите условия, поради
промяна на инвестиционните намерения или
по каквато и да било друга причина. 

От ЗУТ не може да се вадят аргументи за
възникването, променянето и погасяването на
правото на собственост. Според чл. 159, ал. 3
ЗУТ подробният устройствен план е приложен
по отношение на застрояването, когато са
изпълнени строителните и монтажните работи
по фундаментите на строежа и администрация-
та извърши проверка за установяване съответ-
ствието на строежа с издадените строителни
книжа, но от това не следва, че строежът е
извършен и сградата съществува като обект на
правото. Според чл. 180 ЗУТ правото на стро-
еж в поземлен имот се учредява в съответствие с
влязъл в сила подробен устройствен план или
виза за проектиране, издадена от главния архи-
тект на общината (района), но от това не след-
ва, че учредяването на право на строеж има
смесен фактически състав, включващ админи-
стративноправни и гражданскоправни елементи
и при отсъствие, порок или отпадане на някой
от административноправните елементи не
възниква или се погасява право на строеж. Спо-
ред чл. 181 ЗУТ правото на строеж на сграда или
на част от нея може да бъде предмет на прех-
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върлителна сделка от момента на учредяването
му до завършване на сградата в груб строеж и
едва след завършването й, констатирано с про-
токол на общинската (районната) администра-
ция, предмет на прехвърлителна сделка може да
бъде построената сграда или самостоятелни
части от нея, но от това не следва, че упражня-
ването на правото на строеж има смесен факти-
чески състав, включващ административноправ-
ни и гражданскоправни елементи, и до издава-
нето на протокола по чл. 181, ал. 2 ЗУТ право-
то на строеж не е реализирано и следователно не
е възникнало правото на собственост върху
отделните обекти в нея. Извършването на гру-
бия строеж на сградата не може да се свързва с
изпълнението на одобрения инвестиционен
проект, нито с изгубване на правното му дей-
ствие съгласно чл. 145, ал. 4 и чл. 153, ал. 2 и 3
ЗУТ. Изгубеното правно действие на инвести-
ционния проект може да бъде възстановено
безпроблемно чрез преодобряването му, а в
хода на строителството може да се допускат
изменения в одобрения инвестиционен проект,
с които да се променят строителната конструк-
ция и видът на конструктивните елементи и/или
натоварванията, да се променя видът и разполо-
жението на отделните обекти в сградата, вклю-
чително и броят на етажите, формата и видът на
покрива, както и на други общи части на сграда-
та. По реда на чл. 154, ал. 5 ЗУТ може да бъде
допусната и етапност на строителството, която
не е поискана и не е установена при издаването
на първоначалното разрешение за строеж.
Смисълът на чл. 181 ЗУТ е да посочи крайният
момент, до който може да се прехвърля право
на строеж и след който трябва да прехвърля
право на собственост върху отделните обекти,
тъй като в районите с влязла в сила кадастрална
карта сградите в строеж не са обект на кадастъра
и отделен обект в сграда не може да получи
идентификатор, докато в районите, в които
няма влязла в сила кадастрална карта, не съще-
ствува пречка да се прехвърли правото на соб-
ственост върху отделен обект в незавършена
сграда. Затова в чл. 12, ал. 2 ЗМДТ, Приложе-
ние № 2 данъчната оценка на самостоятелен
обект в незавършена сграда се определя като
част от данъчната оценка на незавършената
сграда, съответстваща на отношението между
бруто площта на обекта (вкл. идеални части от
общите части на сградата) към бруто площта на
сградата по проект. 

За да бъде разбран институтът на погасява-
нето на правото на строеж по давност, той

трябва да бъде сравнен с други институти,
които пораждат същия резултат – погасяване
на правото на строеж. Това са развалянето на
договора за учредяване на право на строеж и
придобиването по давност. 

Учредяването на правото на строеж може да
е прехвърляне на бъдеща вещ, по силата на
което приобретателят ще стане собственик на
вещта, когато тя бъде изградена в груб вид.
Погасяването на правото на строеж по давност
е мислимо като правна последица само когато
приобретателят има задължението да изгради
вещта. Когато задължението за изграждане на
вещта е на учредителя на правото на строеж,
място за неговото погасяване по давност няма.
Ако собственикът на земята учреди право на
строеж за отделни обекти в сграда, като се
задължи да я построи, така учреденото право
на строеж за отделните обекти в сградата нико-
га не ще се погаси по давност. 

Никога не се погасява по давност и правото
на строеж, отстъпено като обезщетение за
отчужден недвижим имот (§ 11 ПР ЗУТ). 

Какво е съотношението между развалянето
на договор за учредяване на право на строеж от
собственика на земята поради забавяне на
строежа и погасяването на правото на строеж
по давност (когато то е възможно)? При раз-
валянето на договора вещноправният му ефект
отпада с обратна сила и страните си дължат
връщане на даденото по договора, като соб-
ственикът на земята има и право на обезщете-
ние за вреди от неизпълнението на договора,
но се запазват правата (право на строеж върху
отделни обекти в сградата, ипотеки върху пра-
вото на строеж и др.), които трети лица са при-
добили от суперфициаря по актове, вписани
преди вписването на исковата молба за разва-
ляне на договора. При погасяването на право-
то на строеж по давност собственикът на земя-
та не дължи връщане на полученото срещу
учреденото право на строеж, но суперфици-
арят има право на обезщетение по чл. 72 ЗС за
подобренията, доколкото е увеличена цената на
имота, като се погасяват правата (право на
строеж върху отделни обекти в сградата, ипоте-
ки върху правото на строеж и др.), които трети
лица са придобили от суперфициаря. 

По давност може да се придобиват реално
обособени части от сгради, ако са или могат да
бъдат обособени в самостоятелни обекти при
спазване на строителните правила и нормати-
ви. На какъв етап е строителството на цялата
сграда, това е без правно значение. 
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Смисълът на понятието „упражняване на
правото на строеж“, употребено в чл. 67 ЗС,
когато то е учредено за част от обектите в сгра-
да, състояща се от множество самостоятелни
обекти, може да бъде различен в зависимост от
волята на страните при учредяването му. Сми-
сълът на това понятие е един, когато собствени-
кът на земята учредява право на строеж на раз-
лични суперфициари за първия и втория етаж,
за да може той да построи за себе си последния
– трети етаж; друг при сключването на пред-
приемачески договор, когато собствениците на
земята учредяват на предприемача право на
строеж за отделни обекти в една сграда срещу
задължението му да построи цялата сграда, в т.ч.
и отделните обекти за собствениците на земята,
за които те взаимно си учредяват право на стро-
еж; и трети, когато собственикът на парцел със
застроена негова сграда учредява право на
строеж за всички отделни обекти в друга сграда,
която да бъде изградена в същия парцел. 

В първия случай правото на строеж е упраж-
нено от суперфициаря за първия етаж, когато
той изпълни този етаж в груб строеж. Докато се
извършва това строителство, давност за втория
суперфициар не тече, защото през това време
той не може да започне да упражнява правото
си. Неговото право е упражнено, когато той
изпълни втория етаж в груб строеж. Собствени-
кът на земята може никога да не завърши грубия
строеж на цялата сграда, но правото на строеж е
упражнено от двамата суперфициари и те са
станали собственици. Дали и кога собственикът
на земята ще построи третия етаж за себе си и
дали и кога тримата ще изградят покрива, е без
правно значение за погасяването на правото на
строеж по давност. Тези обстоятелства имат
значение за облигационните отношения между
страните по договора. 

Определението в § 5, т. 46 ДР ЗУТ може да
удовлетворява целите на този закон, но не удо-
влетворява нуждите на вещното право, което
урежда различен и много по-широк кръг обще-
ствени отношения. За нуждите на гражданско-
то право значение има грубият строеж на отде-
лен обект в сграда, който може да се придобива
по давност или който може да бъде обект на
предварителен договор за продажба в новос-
трояща се сграда, която е собственост на соб-
ственика на земята, който може да реши никога
да не построи последния етаж. Определението
за сграда в груб строеж в ЗУТ има значение за
вещното право, когато сградата се изпълнява по
традиционната технология, при която огражда-

щите стени са носещи. Когато една сграда се
изпълнява например с окачена фасада, монта-
жът на фасадата не е част от грубия строеж – той
е завършен по-рано – когато сградата е изпъл-
нена с всички носещи стени до кота било. Тога-
ва е възможно да бъде съставен акт обр. 14 за
приемане на конструкцията съгласно Наредба
№ 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове
и протоколи по време на строителството. При
изпълнението на строежа по традиционната
технология завършването на грубия строеж
(карабина) е в значително по-късен момент. 

Във втория случай (при сключването на
предприемачески договор) също не следва под
упражняване на правото на строеж да се разби-
ра изпълнението на грубия строеж на цялата
сграда. Предприемачът е получил право на
строеж за част от обектите в нея, а правото на
строеж за обектите на собствениците на земята е
учредено за тях. Предприемачът е поел задъл-
жението да построи цялата сграда, но да се
приеме, че при неизпълнение на грубия строеж
на цялата сграда в давностния срок ще се погаси
правото на строеж за всички отделни обекти,
означава да се смесят различни правни институ-
ти. Погасяването по давност е резултат от
неупражняването на едно право. Суперфици-
арят притежава правото на строеж за отделни
обекти в сградата, ако е изпълнил грубия им
строеж, той е упражнил правото си в цялото му
съдържание (други права той няма). Ако пред-
приемачът не е изградил обектите за собствени-
ците на земята и не е изпълнил грубия строеж на
цялата сграда, правата си той е реализирал, но
не е изпълнил задълженията си по договора.
Неизпълнението на задължения по договора
обаче не може да бъде основание за погасяване
по давност на съществуващи права, то може да
е основание за разваляне на договора поради
неизпълнение, ако неизпълнената част не е нез-
начителна с оглед интереса на кредитора (чл. 87,
ал. 4 ЗЗД). Ако се приеме, че суперфициарят е
административно задължен да изпълни грубия
строеж не само на своите обекти, но и на цялата
сграда, той не изпълнява свое административно
задължение. Последицата от едно администра-
тивно нарушение не може да е погасяване по
давност на граждански субективни права, а
налагане на това административно наказание,
което е уредено в административния закон.
Няма и практически съображения да се приеме
погасяване по давност на правото на строеж,
след като са изпълнени обектите, за които то е
учредено, но не е изпълнен договорът или
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някои административни задължения. Ако в този
случай правата на суперфициаря се погасят,
собствениците на земята ще придобият факти-
чески изграденото и ще имат възможност да
довършат сградата, но след като изплатят обез-
щетението за извършените подобрения по чл.
72 ЗС на предприемача (или неговите кредито-
ри, в т.ч. последващите суперфициари). Доб-
росъвестният подобрител има право на задър-
жане и може да насочи принудително изпълне-
ние върху земята и построената част от сграда-
та. Противно на житейския смисъл е разреше-
нието да се отнемат от суперфициаря изграде-
ните в груб строеж отделни обекти, да му се
присъди равностойността им и след това земята
със същите изградени обекти да бъдат изнесени
на публична продан за събиране на вземането
му за обезщетение. Това разместване на блага е
безсмислено. Разумът на закона е, ако правото
на строеж не е упражнено за всички обекти, за
които е учредено, но е упражнено за част от тях,
да се погаси по давност правото на строеж за
тези обекти, които не са изградени в груб вид.
Тогава собствениците на земята ще дължат
обезщетение за подобренията по започнатите и
незавършените в груб вид обекти, но ще бъдат
запазени правата на суперфициаря, съответно
на третите лица, които са закупили от него пра-
вото на строеж за изпълнените в груб строеж
обекти, както и правата на банките, които са
вписали ипотеки върху правото на строеж за
тези обекти – по този начин се постъпва, когато
предмет на суперфицията са повече сгради,
напр. ваканциионно селище и в давностния
срок суперфициарят не е изградил в груб строеж
всички сгради, за които е учредено правото на
строеж. 

Погасяването на правото на строеж по дав-
ност има смисъл, когато се предоставя възмож-
ност на заинтересованите лица да намерят
начин за довършването на строежа, който супе-
фициарят не е успял да извърши в давностния
срок. Тази цел на закона е реално постижима,
когато собствениците на земята дължат по-
малко обезщетение по чл. 72 ЗС и могат да
довършат строежа на общата сграда заедно със
суперфициарите, чиито обекти са изградени в
груб вид, и банките, чиито кредити продължават
да са обезпечени. Целта на закона едва ли ще
бъде постигната, ако се очаква от претърпелите
принудително изпълнение собственици да
намерят средства за довършването на сградата. 

В третия случай (собственикът на парцел със
застроена негова сграда учредява право на

строеж за всички отделни обекти в друга сграда,
която да бъде изградена в същия парцел) право-
то на строеж е упражнено от суперфициаря,
когато той изпълни цялата сграда в груб строеж. 

Извън посочените три случая е „пълната
суперфиция“, при която правото на строеж е
учредено за цялостното застрояване на имота
според строителните правила и нормативи. В
този случай противопоставянето от собственика
на земята на възражение за изтекла погасителна
давност по чл. 67 ЗС би имало смисъл само ако
той е публично тяло, което защитава обществе-
ния интерес мястото да бъде застроено със сгра-
да, която задоволява обществени потребности
(детска градина, училище, библиотека, болни-
ца, театър и др.). 

Искът, с който собствениците на земята се
противопоставят на суперфициаря, е отрицате-
лен установителен иск, че правото на строеж не
съществува поради погасяването му по давност.
Този иск ще е изцяло неоснователен, ако дав-
ността не е изтекла поради спиране и прекъсва-
не или поради недобросъвестно поведение на
някои от собствениците на земята, а ако дав-
ността е изтекла, искът ще е основателен за
неизпълнените до груб строеж обекти и неосно-
вателен за тези, които са изпълнени до груб
строеж преди предявяването на иска или преди
изтичането на давността, ако тя е изтекла в хода
на производството по делото. Процесуално
легитимирани да предявят този иск са задължи-
телно всички собственици на земята (така както
задължително всички те са учредили суперфи-
цията – немислимо е правото на строеж да се
погаси по давност само за някои от собствени-
ците на земята, като се запази за други), а про-
цесуално легитимирани като ответници са оста-
налите притежатели на право на строеж за
отделни обекти в сградата към момента на пре-
дявяването на иска (тъй като предприемачът
може вече да е прехвърлил правото на строеж за
някои от отделените обекти), както и банките,
които са вписали ипотека върху правото на
строеж, и всички други лица, които са вписали
тежести върху правото на строеж. Погасяването
на правото на строеж по давност трябва да бъде
противопоставено на всички тях. 

По отношение на изградените общи части –
те се формират при възникването на етажната
собственост и ще бъдат променени при
довършването на сградата, както биха се проме-
нили при учредено право на надстрояване,
защото когато правото на строеж е частично
упражнено от суперфициарите за собственици-
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те, остава това, което те биха имали при учредя-
ване на право на надстрояване с тази особеност,
че те (като собственици на земята) нямат срок
да го извършат. 

Предвид изложеното смисълът на понятието
„упражняване на правото на строеж“, употре-
бено в чл. 67 ЗС, когато то е учредено за част от
обектите в сграда, би следвало да се приеме, че е
изграждането до груб строеж на тези обекти, за
които то е учредено. Ако суперфициарят е поел
задължението да изпълни и останалите обекти в

сградата и не изпълни задължението си, това е
основание за разваляне на договора. 

Когато правото на строеж е учредено за
всички обекти в сградата, то е упражнено, кога-
то е изпълнен грубият строеж на цялата сграда.   

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
БОЙКА СТОИЛОВА 
МАРИО ПЪРВАНОВ
СВЕТЛА ЦАЧЕВА 

Изразявам несъгласие с т. 2, абз. 2 от диспо-
зитива на тълкувателното решение, в която
ефектът на погасителната давност се свързва с
недобросъвестността на суперфициаря. 

Фактическият състав на погасителната дав-
ност изисква изтичане на определен период от
време и бездействие на носителя на едно право
да го упражни през този период от време, като
законодателят не е въздигнал други условия от
субективен или обективен характер, за да се
приложи правилото на чл. 110 ЗЗД. Целта на
погасителната давност е да се укрепи правната
стабилност – отдалечаването по време от право-
пораждащите факти намалява вероятността за
тяхното установяване и сигурно доказване при
спор между страните. Самият институт на дав-
ността съдържа в себе си една неправда – създа-
ва възможност да се погаси искането за прину-
дително осъществяване на едно съществуващо
субективно гражданско право, като законодате-
лят е дал приоритет на правната сигурност. 

Правилата относно погасителната давност са
с повелителен характер – императивно и изчер-
пателно са уредени случаите, в които давността
не тече или се прекъсва (чл. 115 и чл. 116 ЗЗД);
недействително е съглашението, с което се скъ-

сяват или удължават давностните срокове, както
и отказът от давност, преди тя да е изтекла.
Изключения са допустими само доколкото са
законодателно уредени – напр. чл. 197 ЗЗД. 

Казаното означава, че по тълкувателен път не
може да се изключва ефектът на изтекла погаси-
телна давност, нито теченето на давностния
срок да бъде спирано или прекъсвано по причи-
ни, различни от посочените в закона. 

В случаите, когато при отстъпено вещно
право на строеж изпълнението на строежа е
свързано с осъществяването на определено
условие – напр. предприемане от собственици-
те на терена на действия по изготвяне на строи-
телни книжа и други действия по ЗУТ, необхо-
дими за започване и извършване на строител-
ството, или при надстрояването – с изграждане-
то на по-долните етажи, то тогава началото на
давностния срок ще започне да тече от момента
на сбъдване на условието, но не значи, че пора-
ди своята недобросъвестност суперфициарят
няма да може да се позове на ефекта на изтекла-
та давност. 

АЛБЕНА БОНЕВА

Особено мнение 
на съдия Албена Бонева 

по тълкувателно дело № 1/2011 г. на Общото събрание 
на гражданска колегия на Върховния касационен съд
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На 2.06.2011 г. в Службата по вписва-
нията – гр.София, е депозирана молба за
вписване на нотариален акт ..., том ..., per.
№ ..., дело № ... от ... 2011 г. на нотариус...,
нотариус с район на действие – Софийски
районен съд, рег. № ... в Нотариалната кама-
ра. Към молбата са приложени следните доку-
менти: 1. Нотариален акт № ..., том ..., per.
№ ..., дело № ... от ... 2011 г. на нотариус...;
2. Удостоверение за данъчна оценка изх. №
... от ... 2011 г., изд. от СО Дирекция
„ПАМДТ“; 3. Декларация по чл. 264 от
ДОПК от ... в качеството на управител на ...;
4. Схема №... от ... 2011 г. на самостоятелен
обект в сграда; 5. Вносна бележка за внесена
такса за вписване.

След като прегледах в съвкупност молбата
и представените към нея документи, устано-
вих следното:

С цитирания нотариален акт... в качество-
то на управител на ... чрез своя пълномощник
... продава на ... и ... следния собствен на дру-
жеството недвижим имот, изграден на ниво
„груб строеж“, а именно: паркомясто ...,
находящо се на сутерена на сградатата с площ
на паркомястото по проект от ... кв. м при
граници, както следва: паркомясто № ...,
паркомясто № ... и манежна улица с възмож-
ност за паркиране, с възможност за паркира-
не на две нива, заедно със съответните идеал-
ни части от общите части на сградата и съот-
ветните идеални части от правото на строеж
върху УПИ ..., в кв. ... по плана на гр.
София, местност ..., с площ на целия имот от
... кв. м и с идентификатор № ... и заедно с ...
идеални части от паркинг-сутерена, равнява-
щи се на ... кв.м, представляващ самостояте-
лен обект в сграда с идентификатор № ...

Видно от представения нотариален акт
предмет на сделката e паркомясто № ...
Основните единици на кадастъра, които
могат да бъдат предмет на конкретна сделка,
са изброени изрично в чл. 23, т. 1–3 от
ЗКИР, а именно: поземлен имот, сграда,

включително в груб строеж и самостоятелен
обект в сграда. Местата за паркиране в неза-
строената част на поземлен имот, както и в
подземни и надземни етажи на покрити пар-
кинги, не представляват строеж, респ. обект
по смисъла на §5, т. 39 от ЗУТ – те не са
самостоятелно обособена или реална част от
строежа, не притежават разделителни стени,
които да ги идентифицират по площ, грани-
ци, самостоятелно функционално предназна-
чение. Посоченият недвижим имот не пред-
ставлява самостоятелно обособен обект на
собственост и същият не може да бъде пред-
мет на покупко-продажбата, независимо дали
е в помещение или върху терен. Обособява-
нето на паркомястото като самостоятелен
обект е правно невъзможно, тъй като парко-
мястото не е недвижима вещ по смисъла на
чл. 110 от ЗС и сделката с такъв предмет е
нищожна поради невъзможен предмет на
основание чл. 26, ал. 2 от ЗЗД. В този сми-
съл е и Решение № 1159 от 30.XII.2008 г.
по гр.д. № 3834 от 2007 г. по описа на
ВКС. Липсата на самостоятелност на недви-
жимия имот, предмет на сделката, обуславя
противоречието и с разпоредбите на ЗС,
ЗКИР, ЗУТ. Освен това съгласно трайната
практика на ВС и ВКС сделките на разпореж-
дане с обекти, които законът не третира като
самостоятелни вещи, са нищожни поради
противоречие със закона.

С цитирания нотариален акт са прехвърле-
ни съответните идеални части от сутерена.
Дори да приемем, че по отношение на тях
сделката не е нищожна, частично вписване на
нотариален акт, т.е. по отношение на идеал-
ните части да се впише, а по отношение на
паркомястото да се откаже, е невъзможно,
тъй като се вписва актът, а не материализира-
ното право в него. 

В практиката на ВКС е застъпено станови-
ще относно правомощията на съдиите по
вписванията по отношение на актовете, под-
лежащи на вписване. Съдията по вписвания-

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Ha 2 юни 2011 г. в Службата по вписванията на гр. София е депозирана

молба за вписване на нотариален акт …., том …., № …., дело ….
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та при акта на вписването действа като офи-
циален държавен орган и в това си качество,
както и с оглед голямото правно значение на
вписванията в книгите за недвижимите
имоти, той упражнява контрол за спазването
на законността в гражданския оборот и за
правната сигурност и стабилност в притежа-
ването на недвижими имоти. Това становище
е застъпено в следните актове на ВКС: Опре-
деление № 601/10.08.2005 г. по ч.гр.д.
391/2004 г., IV г.о. на ВКС, Определение
№ 234/04.04.2005 г. по ч.гр.д.
№391/2004 г., IV г.o. на ВКС, Определе-
ние № 750/29.07.2004 г. по ч.гр.д.
531/2004 г., IV гр. от на ВКС, Определе-
ние № 99/20.02.2002 г. по ч.гр.д.
№15/2002 г. , IV гр. отд. на ВКС, Опреде-
ление № 53 от 5 февруари 2010 г. по ч.гр.д.
№ 589/2009 г., Определение № 77 от 19
февруари 2010 г. по ч.гр.д. № 587/2009,
Определение № 568 от 30 ноември
2009 г. по гр.д. № 429/2009 г. В цитира-
ните определения на ВКС е възприето стано-
вището, че съдията по вписванията при впис-
ването осъществява контрол, който се ограни-
чава до проверка – подлежи ли на вписване
актът, чието вписване се иска, спазени ли са
общите и специалните условия за неговото
вписване, включително и проверка на пред-
ставителната власт на страните по сделката,
НИЩОЖЕН ли е актът и съдържа ли мини-
мално необходимите елементи по чл. 6 от

ПВ. Констатацията за нищожността на акта се
извършва само и единствено с оглед докумен-
тираното в него съдържание и с оглед негова-
та форма. Подобно становище е застъпено и
в правната теория по отношение на контрола,
който нотариусите са упражнявали върху
представените актове за вписване до създава-
нето на фигурата на съдията по вписванията
от акад. Л. Василев („Българско вещно
право“, Унив. изд. „Св. Климент Охридски“,
1995). След създаването на частните нотари-
уси функциите по вписванията са възложени
на съдиите по вписванията като държавни
органи. В никакъв случай това не е контрол
върху дейността на нотариуса, а контрол за
законосъобразност, който съдиите по вписва-
нията упражняват при вписването на актове
(една голяма част от актовете, подлежащи на
вписване, са в обикновена писмена форма
или с нотариално заверени подписи – догово-
ри за учредяване на сервитути, постановле-
ния за възлагане от ЧСИ и ДСИ и други дър-
жавни органи, искови молби, актове за дър-
жавна и общинска собственост и др.), подле-
жащи на вписване на основание чл. 32 а от
ПВ, както и на основанието, че вписването е
вид охранително производство и за него
важат правилата за охранителните производ-
ства по ГПК и в частност чл. 574.

Водим от гореизложеното и на основание
чл. 32 а от ПВ, 

ОПРЕДЕЛИХ:

ОТКАЗВАМ вписването на нотариален № ..., том ..., peг. № ..., дело № ... от ... 2011 г.
на нотариус ..., с които ..., в качеството на управител на ..., чрез своя пълномощник ... прода-
ва на ... и ... следния собствен на дружеството недвижим имот, изграден на ниво „груб стро-
еж“, а именно: паркомясто № ..., находящо се на сутерена на сградатата с площ на паркомя-
стото по проект от ... кв. м при граници, както следва: паркомясто № ..., паркомясто № ... и
манежна улица с възможност за паркиране, с възможност за паркиране на две нива, заедно със
съответните идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от право-
то на строеж върху УПИ ... в кв. ... по плана на гр. София, местност ..., с площ на целия имот
от ... кв. м и с идентификатор № ... и заедно с ...% идеални части от паркинг-сутерена, рав-
няващи се на ... кв. м, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № ...

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред СГС в едноседмичен срок от съобщава-
нето на определението на страните.

Съдия по вписването: ...
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УВАЖАЕМИ Г-ЖО/Г-Н СЪДИЯ,

Настоящата  жалба  се подава в срок и е насо-
чена срещу определение от ... г. на ... – съдия по
вписванията,  при Служба по вписванията – гр.
София, с което е постановен отказ за вписване
на Нотариален акт № ...

Моля да отмените като незаконосъобразно
определението на съдията по вписванията и да
постановите вписване на описания по-горе
нотариален акт от момента на подаване на мол-
бата за него от 2.06.2011 г., съгл. чл. 577, ал. 3
от ГПК. Считам, че постановеното определе-
ние е незаконосъобразно и правните изводи в
него са неправилни и необосновани. Събраже-
нията ми са следните:

В българското вещно право е ясно установен
принципът, че се вписват актове, а не права –
чл.112 от ЗС, чл. 1 и чл. 4 от Правилника за
вписванията (ПВ) – „Предназначението на
вписването е да даде гласност на извършените
актове на разпореждане с недвижими имоти,
т.е. да даде на заинтересуваните възможност да
проверят дали собственикът на един недвижим
имот го е обременил с някое вещно право, или
не. Следователно с вписването на един акт се
създава фактически възможност третите заинте-
ресувани лица да узнаят за извършването му
чрез проверката, която биха извършили при
нотариуса“ – с. 178, Ново вещно право, проф.
П. Венедиков;

Съдията по вписванията няма правомощия
да обявява който и да е акт, подлежащ на впис-
ване, за нищожен, независимо дали са касае за
вписване на нотариален акт, на договор с нота-
риално удостоверени подписи на страните, или
договор в обикновена писмена форма, на
съдебно решение, на акт за държавна или
общинска собственост и т.н.  Вписването е

нотариално производство  съгласно чл. 569, ал.
1, т. 5 от ГПК, в което както  нотариусът, така и
съдията по вписванията не могат да провъзгла-
сяват нищожност на нотариалния акт – „Нота-
риусът не може да провъзгласява нищожността
на нотариален акт. Това е компетентен да
направи само съдът.“ – Опр. 3932 – 87 – ІІ;

Обезсилването на нотариалните актове като
актове, създадени в едно охранително произ-
водство, се извършва само от съда, като следва да
се направи разлика между нищожност на сдел-
ката, извършена между страните, и нищожност
на удостоверяването. 

Съдията по вписванията не е оправомощен
да изземва тази компетентност  от съда и да
коментира по какъвто и да е начин дали е нищо-
жен актът на нотариуса,  или е налице нищож-
ност на самата сделка. Трябва да се отбележи, че
отменянето на акта е винаги акцесорна последи-
ца от провъзгласяване нищожността на самия
договор – „Отменяването или изменяването на
нотариалния акт няма самостоятелно значение,
а зависи от изхода на делото по иска, с който е
разрешен спорът за удостовереното с него мате-
риално право.“ – Решение № 852 от 11
октомври 1999 г.  по гр.дело № 205/99 г., ІІ
г.о.;  

В цитираните от съдията по вписванията
определения в обжалвания отказ никъде не е
предвидена възможността при вписването да се
обявява за нищожна определена сделка или удо-
стоверяване. Правилникът за вписванията
урежда начина на самото вписване  и таксите,
които се събират, съгласно чл. 116 от ЗС. Дей-
стващият Гражданскопроцесуален кодекс
(ГПК) и Правилник за вписванията (ПВ) не
дават правомощия на съдията по вписванията
да извършва други проверки, освен относно
формата на акта, събраните такси и необходи-

До Софийски градски съд, гр. София

Ж А Л Б А 
От .....................................                      

срещу: Определение от ... на ... – съдия по вписванията,  при Служба по вписванията –
гр. София, с което е постановен отказ за вписване на нотариален акт № ..., том ...,
рег. № ..., дело №... от ... на нотариус ... с рег. № ... на НК, с район на действие СРС,
връчено на ... 2011 г.



мите индивидуализиращи данни  по чл. 6 от
ПВ.  Опр. № 270 от 28 юли 2008 г. по
ч.гр.д. № 968/2008 г., ІV г.о. – „Достатъчно
е за вписване на представения договор за прех-
върляне на имот, съгласно чл. 52, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, обстоятелството, че обектът на
транслативната сделка е индивидуализиран в
договора, а и целта на вписването е да се даде
гласност на подлежащите на вписване актове.
Посочената цел обуславя вида и обсега на
упражнявания контрол от съдиите по вписва-
нията върху актовете, представени за вписва-
не.“ 

„В нарушение на закона въззивният съд
фактически е приел, че в производството по
вписване, което е охранително, може да се про-
верява валидността на сделката, удостоверена с
представения за вписване документ. В нотари-
алните книги се вписват актове, за които зако-
нът изрично го е предвидил. Вписването може
да бъде отказано, ако актът не подлежи на тако-
ва, ако той не е съставен съобразно предвидени-
те в закона изисквания за форма, ако няма
необходимото съдържание – индивидуализация
на страните и на предмета му, ако не е внесена
дължимата такса. Дали актът поражда, или не
поражда права, вкл. дали удостоверената с него
сделка съдържа пороци,  обуславящи дори ней-
ната нищожност, не може да бъде проверявано
в охранителното производство. Евентуално
възникнал спор за това може да бъде разрешен
по общия исков ред с участието на спорещите
страни“ – определение № 274 от 9 юни 2006
г. на ВКС, Трето гражданско отделение по
ч.гр.д. № 223 по описа за 2006 г.

Посочените в определение от 2 юни 2011 г.
на … – съдия по вписванията,  при Служба по
вписванията – гр. София, аргументи за упраж-
няване на контрол по законосъобразност на
съдържанието на самия акт са несъотносими
към процедурата по вписването и към правата
на съдията по вписванията – налице е изначал-
на липса на компетентност. Нотариусът прове-
рява проекта на нотариалния акт, представен му
от страните, и с оглед установените, съобразно
официалните документи права, факти, прави
своя извод. Представените писмени доказател-
ства (представляващи официални документи)
имат доказателствена сила по чл. 179 от ГПК и
в охранителното нотариално производство,
каквото е вписването, тя не може да се опровер-
гава. 

Нотариусът упражнява контрол по законо-
съобразност на представения от страните проект

на нотариален акт (а не на представените му
документи), поради задължението му да уста-
нови дали праводателят е собственик на имота и
дали са спазени особените изисквания на зако-
на, съгл. чл. 586 от ГПК, право, което съдията
по вписванията няма и никога не е имал. Кон-
тролът  за законосъобразност на проекта за
нотариален акт „с оглед на документираното в
него съдържание, или с оглед на неговата
форма, дали този акт съдържа минимално
необходимите елементи по чл. 6 от ПВ“ ( с.
545, Българско вещно право, акад. Л. Васи-
лев), е именно във връзка с  правата на нотари-
уса по чл. 586 от ГПК да установява наличието
на вещни права. 

Противоречието със закона, съгл. чл. 574 от
ГПК, е дейност в рамките на самата процедура
по начина на вписването и касае спазването на
законовите предпоставки относно формата на
акта, събирането на точните държавни такси и
наличието на индивидуализиращи данни по чл.
6 от ПВ. Противоречието със закона на самата
сделка поради невъзможен предмет се установя-
ва в съответното съдебно производство съобраз-
но всички доказателствени средства, а не само
след представянето на писмени доказателства,
представляващи официални документи. 

Предмет на сделката, обективирана в нота-
риален акт № ... на нотариус ..., с рег. № ... на
НК, с район на действие СРС, е правото на
собственост върху идеални части от сутерена и
произтичащата от притежанието на това право
правна възможност на собственика да ползува
определена реална част от обекта като място за
паркиране. Паркомястото, разбира се, не е уре-
дено  в нашето право като отделна вещ, но всяка
реална част от вещ може да бъде обект на
вещното право на ползуване (част от двор, стая
и др.). В този смисъл е и Решение № 1159 от
30 декември 2008 г. на ВКС по гр.д. №
3834/2007 г., Г.К., ІІІ г.о. – „В закона е уре-
дено основанието за нищожност „невъзможен
предмет“ – страните са се съгласили кой е пред-
метът на договора, но той е невъзможен. Дей-
ствително част от предмета на сключения пред-
варителен договор е изначално невъзможен.
Страните са се уговорили да бъде прехвърлена
собствеността върху паркомясто № 4 в подзем-
ния гараж на сградата, заедно със 7,56% идеал-
ни части от общите части на гаражното поме-
щение, към което се числят, без да е необходи-
мо да е изрично казано и съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху дворното място. Паркомястото
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в един гараж е правно невъзможно да бъде обо-
собено като самостоятелен обект в етажната
собственост, но самият подземен гараж е такъв
обект. Реална част от неподеляемия подземния
гараж не може да бъде прехвърлена, но в пред-
варителния договор е обещано прехвърлянето
на 7,56% идеални части от него, което е напъл-
но възможно. Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗЗД
нищожни са договорите, които имат невъзмо-
жен предмет, но съгласно ал. 4 нищожността на
отделните части не влече нищожност на целия
договор, когато сделката би била сключена и без
недействителните части. Несъмнено процесната
сделка би била сключена и без недействителната
част, тъй като и двете страни имат интерес да
бъдат прехвърлени идеални части от подземния
гараж с разпределено ползване на обещаното
паркомясто № 4 срещу уговорената цена и
такива сделки на практика се сключват масово.“

В представения нотариален акт за вписване
имотът и страните са индивидуализирани, съгл.
чл. 6 от ПВ, което е установено и от самия
съдия по вписвания. Съдията по вписванията е
бил длъжен незабавно да го впише във входя-
щия регистър, съгласно чл. 9 от ПВ, да подреди
екземпляр от акта в книгите по чл. 33, ал. 1, б.
„а“ от ПВ и да образува съответната персонална

партида  в партидната книга по чл. 36 от ПВ. 
Незаконосъобразни са действията на съдията

по вписванията, като задържа всички предста-
вени екземпляри от нотариалния акт. В случая
се прилагат по аналогия правила и процедури от
други съдебни производства, което е недопусти-
мо. Нотариалното производство е охранително
и се възпрепятства възможността да се попаде
молба за ново вписване на нотариалния акт. 

Водим от гореизложеното, моля да постано-
вите определение, с което да отмените обжалва-
ното от мен такова от 2 юни 2011 г. за отказ за
вписване на нотариален акт № ... като незако-
носъобразно и да постановите вписване на опи-
сания по-горе нотариален акт от момента на
подаване на молбата за него от 2 юни 2011 г.,
съгл. чл. 577, ал. 3 от ГПК.

Прилагам: 
1. Определение от ... на ... – съдия по впис-

ванията,  при Служба по вписванията – гр.
София, с което е постановен отказ за вписване
на Нотариален акт ...

2. Нотариален акт ...
3. Договор за правна защита и съдействие ...

С уважение:...................

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 255
София, 20 юни 2012 г.

Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на седми май
през две хиляди и дванадесета година, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Влахов
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Калинова

Зоя Атанасова
при секретар ...
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова по гражданско дело № 175 от

2012 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.
С определение № 2334, постановено на

14.12.2011 г. от Софийски апелативен съд по
ч.гр.д. № 3824/2011 г., е потвърдено опреде-
ление № 14518 от 5.10.2011 г., постановено
по ч.гр.д. № 9738/2011 г. от Софийски град-
ски съд, с което е потвърдено определение от
2.06.2011 г. на съдия по вписванията при
Службата по вписванията – гр. София, отказ-
ващо вписване на нотариален акт за продажба
на недвижим имот от 2 юни 2011г., №..., том

..., рег. №..., н.д. № .../2011 г., съставен от
нотариус, вписан под №... в регистъра на
Нотариалната камара, с район на действие
Софийски районен съд.

Определението е обжалвано от [фирма] с
оплаквания, че е неправилно и с искане да бъде
отменено и съставеният на 2 юни 2011 г. нота-
риален акт бъде вписан. Поддържа, че непра-
вилно е прието, че съдията по вписванията раз-
полага с компетентност да обявява който и да е
подлежащ на вписване акт за нищожен, като
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жалбата следва да бъде допусната до разглежда-
не на основание чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК, тъй
като с обжалваното определение съдът се е про-
изнесъл по съществени въпроси, касаещи пра-
вомощията на съдията по вписванията в проти-
воречие с практиката на ВКС.

Обжалваното определение според настоя-
щия състав е нищожно, тъй като Софийският
апелативен съд не разполага с правомощието да
осъществява инстанционен контрол върху
определенията на СГС, потвърждаващи опре-
деления на съдията по вписванията, с които се
отказва вписване на нотариални актове. Компе-
тентен да се произнесе по частна жалба срещу
такова определение е единствено ВКС по реда
на чл. 274, ал. 3,  т. 2 ГПК. 

Постановеното на 14 декември 2011 г. от
Софийски апелативен съд по ч.гр.д. №
3824/2011 г. определение следва да бъде про-
гласено за нищожно и вместо това подадената от
[фирма] частна жалба срещу определение №
14518 от 5 октомври 2011 г., постановено по
ч.гр.д. № 9738/2011 г. от Софийски градски
съд, с което е потвърдено определение от 2 юни
2011 г. на съдия по вписванията при Службата
по вписванията – гр. София, отказващо впис-
ване на нотариален акт за продажба на недви-
жим имот от 2 юни 2011 г., №..., том №...,
рег. №..., н.д. №/2011 г., съставен от нотари-
ус, вписан под №... в регистъра на Нотариал-
ната камара, с район на действие Софийски
районен съд, бъде разгледана по същество от
настоящия състав при съобразяване на наведе-
ните доводи и оплаквания за неговата непра-
вилност и с оглед посоченото в заявление вх.
№1287/07.02.2012 г. основание за допуска-
не на касационно обжалване. 

Частната жалба е подадена в срока по чл.
275, ал. 1 ГПК и е допустима по смисъла на чл.
280, ал. 3 ГПК, тъй като в обжалваното опре-
деление въззивният съд се е произнесъл в про-
тиворечие с практиката на ВКС по съществени
процесуални въпроси, касаещи правомощията
на съдията по вписванията и по-специално раз-
полага ли съдията по вписванията с правомо-
щието да извършва преценка за действителност-
та на обективираната в нотариалния акт сделка и
може ли да бъде отказано вписване на нотариа-
лен акт, обективиращ договор, ако същият отго-
варя на изискванията на закона,  подлежи на
вписване и не е нищожен по съображения,
които да са свързани с формата и съдържанието
на акта.

В представеното с изложението по чл. 284,

ал. 1, т. 3 ГПК определение №
366/10.06.2009 г. по ч.т.д. № 379/2009
г. на ІІ ТО на ТК на ВКС, постановено по реда
на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, е прието, че в про-
изводството по вписване съдията по вписвания-
та извършва единствено проверка дали актът,
чието вписване се иска, е от категорията актове,
изрично предвидени в Правилника за вписва-
нията като подлежащи на вписване и дали
същият е редовен от външна страна, т.е. дали са
спазени законовите изисквания за формата на
акта и изчерпателно посочените в чл. 6 от Пра-
вилника за вписванията изисквания относно
съдържанието на акта. Всяка друга проверка би
била в противоречие с чл. 17 и чл. 6 от Правил-
ника за вписванията и израз на недопустимо
превишаване на правомощия.

Настоящият състав напълно споделя стано-
вището, изразено в определение №
366/10.06.2009 г., постановено по ч.т.д.
№ 379/2009 г. на ІІ ТО на ТК на ВКС, като
съображенията за това са следните:

Съдията по вписванията може да осъществя-
ва контрол върху подлежащия на вписване акт
само в рамките, установени в Правилника за
вписванията, който нормативен акт очертава
пределите на неговите правомощия. По смисъ-
ла на чл. 32а ПВ съдията по вписванията следва
да извърши проверка дали е представен подле-
жащ на вписване акт по смисъла на чл. 4 и дали
този акт отговаря на изискванията на чл. 6 от
правилника (дали е съставен в предвидената от
закона и Правилника за вписванията форма и
има необходимото съдържание). Проверката
дали съдържащите се в обективирания с нотари-
алния акт договор волеизявления на сключилите
договора лица съответстват на изискванията на
закона, а оттам и налице ли е порок на догово-
ра, който да обуслови неговата недействител-
ност по смисъла на чл. 26 и чл. 27 ЗЗД, не се
извършва по реда на чл.32а П. Съдията по
вписванията може да откаже вписването на акта
само ако същият не подлежи на вписване
съгласно изискванията на чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от
правилника или няма предвиденото в чл. 6
съдържание, но не е компетентен да осъществи
контрол върху действителността на вписвания
акт и не може да откаже вписване по причина,
че счита договора, обективиран в представения
за вписване нотариален акт, за нищожен. В
същия смисъл е и определение №
109/05.03.2009 г. по ч.т.д. № 375/2008
г. на І ТО на ТК на ВКС.

Разгледана по същество, жалбата е основа-
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телна поради следните съображения:
В обжалваното определение е прието, че

доколкото предмет на сделката, обективирана в
представения за вписване нотариален акт, е пар-
комясто, което е правно невъзможно да бъде
обособено като самостоятелен обект и да има
такъв статут, а оттам и не може да бъде предмет
на прехвърлителна сделка, то правилно съдията
по вписванията е отказал да извърши вписване-
то.

Този извод според настоящия състав проти-
воречи на установените в Правилника за впис-
ванията предели на контрола върху подлежащия
на вписване акт, който съдията по вписванията
може да упражни по реда на чл. 32а от този
нормативен акт, както вече беше отбелязано по-
горе. Отказът да бъде извършено вписването е
обоснован единствено от съображения за

нищожност на обективираната в нотариалния
акт прехвърлителна сделка, какъвто контрол
съдията по вписванията не е компетентен да
осъществи, тъй като контролът за действител-
ността на договорите се осъществява само по
съдебен ред. 

Обжалваното определение, както и потвър-
деният с него отказ на съдията по вписванията
следва да бъдат отменени като неправилни и
вместо това бъде постановено вписване на
съставения на 2 юни 2011 г. нотариален акт, тъй
като същият отговаря на всички установени в чл.
4 и чл. 6 от Правилника за вписванията изис-
квания.

Водим от гореизложеното, Върховният каса-
ционен съд, състав на Второ гражданско отделе-
ние

ОПРЕДЕЛИ:

ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на определение № 2334/14.12.2011 г., постановено от
Софийски апелативен съд по ч.гр.д. № 3824/2011 г., с което е потвърдено определение №
14518/05.10.2011 г., постановено по ч.гр.д. № 9738/2011 г. от Софийски градски съд, с което
е потвърдено определение от 2.06.2011 г. на съдия по вписванията при Служба по вписвания –
гр. София, отказващо вписването на нотариален акт за продажба на недвижим имот от 2.06.2011
г., №..., том ..., рег. №..., дело №.../2011 г., съставен от нотариус, вписан под №... в регистъра
на Нотариалната камара, с район на действие Софийски районен съд.

ОТМЕНЯ определение № 14518/05.10.2011 г. , постановено по ч.гр.д. № 9738/2011 г. от
Софийски градски съд, с което е потвърдено определение от 2 юни 2011 г. на съдия по вписвания-
та при Служба по вписвания – гр.София, отказващо вписването на нотариален акт за продажба на
недвижим имот от 2.06.2011 г., №..., том ..., рег. №..., дело №.../2011 г., съставен от нотари-
ус, вписан под №... в регистъра на Нотариалната камара, с район на действие Софийски районен
съд, и извършения със същото отказ за вписване на нотариален акт и вместо това 

ПОСТАНОВЯВА:

ДА СЕ ВПИШЕ нотариален акт за продажба на недвижим имот №..., том ..., рег. №..., дело
№... от 2 юни 2011 г. на нотариус Д. Т., с който И. М., в качеството си на управител на [фирма]
чрез своя пълномощник А. С. продава на В. М. и К. И. М. следния собствен на дружеството
недвижим имот, изграден на ниво „груб строеж“, а именно: паркомясто №..., находящо се на
сутерена на сградата, изградена в УПИ ..., ..., ... в кв. ... по плана на [населено място], местност
... [улица], представляващ УПИ с идентификатор №... с площ на паркомястото по проект от 17.51
кв. м, при граници: паркомясто №..., паркомясто №... и манежна улица с възможност за парки-
ране на две нива, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на
строеж върху УПИ ..., ..., ... в кв. ... по плана на [населено място], местност  [улица], с площ на
целия имот от 865 кв. м и с идентификатор №... и заедно с 6.96% ид. части от паркинг-сутере-
на, равняващи се на 26.57 кв. м, представляващ самостоятелен обект в сградата с идентификатор
№...

Председател:
Членове:
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Относно придобиване на правото
на собственост върху земя

от граждани на Европейския съюз
ДДииммииттъърр  ТТааннеевв  
Договорът за присъединяване на Република Бълга-

рия и Румъния към Европейския съюз в сила от 1
януари 2007 г. даде възможност на чужденци, граж-
дани на държави – членки на Европейския съюз, да
придобиват земя при условията, заложени в него. 

В Приложение № 6 към Договора за присъединя-
ване на Република България и Румъния към Европей-
ския съюз, когато се говори за възможно запазване на
ограничения относно придобиване правото на соб-
ственост върху земя за второ жилище на граждани на
държавите – членки на СЕИП, се използва определе-
нието – „които не пребивават в България“.

По-нататък в Приложение № 6 изрично се регла-
ментира, че граждани на упоменатите по-горе държа-
ви, „които законно пребивават в България“, са извън
обхвата на ограниченията. 

Постоянното пребиваване е един от трите вида
пребиваване на чужденци, граждани на Европейския
съюз в страната. Съгласно Закона за влизането, преби-
ваването и напускането на Република България на
гражданите на Европейския съюз и членовете на тех-
ните семейства, гражданинът пребивава продължител-
но (чл. 7, ал. 2) – за срок до 5 години, постоянно (чл.
16) – след като е пребивавал непрекъснато 5 години, и
обикновено пребиваване (чл. 6) – за което не е неохо-
димо никаква регистрация за срок до 3 месеца. Огра-
ниченията за придобиването на земя към второ жили-
ще са за граждани, които изобщо не са пребивавали в
страната, а не за тези, които постоянно не са пребива-
вали. Съдържанието на самото пребиваване може да се
изведе от чл. 1 от същия закон, където се казва, че граж-
даните „влизат, пребивават и напускат Република Бъл-
гария“, т.е. пребиваването означава лично присъствие
на чуждия гражданин на територията на България. 

Ограничението на чл. 29а от Закона за собстве-
ността за „постоянно пребиваване“ в случая не може да
се приложи, поради примата на международните дого-
вори, ратифицирани по конституционен ред – чл. 5,
ал. 4 от Конституцията на Република България –
„Международните договори, ратифицирани по кон-
ституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Репу-
блика България, са част от вътрешното право на стра-
ната. Те имат предимство пред тези норми на вътреш-
ното законодателство, които им противоречат“ и чл. 22
от Конституцията на Република България – „чл. 22. (1)
Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да

придобиват право на собственост върху земя при усло-
вията, произтичащи от присъединяването на Републи-
ка България към Европейския съюз или по силата на
международен договор, ратифициран, обнародван и
влязъл в сила за Република България, както и чрез
наследяване по закон.“

При конкретното правоприлагане на нормативните
актове в България, ние не се съобразяваме с духа на
Конституцията, както е в англосаксонското право. Бъл-
гария е правова държава и Конституцията е директен
източник на правото (както е в континенталната прав-
на система) и следва да се правоприлагат нормите на
Договора за присъединяване пред тези на чл. 29а от
Закона за собствеността, съгласно чл. 5, ал. 4 и чл. 22
от Конституцията на Република България.

Ограниченията, които вече не съществуват за заку-
пуване на земя към второ жилище, са именно отпада-
не необходимостта да пребивават за какъвто и да е срок
като условие за придобиване. Трябва да се знае, че още
от 1 януари 2007 г. не е имало никакви ограничения за
придобиване на прилежаща земя към обект, който не е
жилище, като офис, стопански обекти и т.н. Дефини-
цията за недвижима вещ, която представлява жилище,
се намира в Закона за устройство на територията – чл.
41, ал. 1 и §5 от ДРЗУТ. 

На практика няма никакъв нов режим за изповяд-
ване на сделки, при които страна са чужденци, освен
ако се касае за право на собственост върху земеделска
земя, гори и горска земя. Ограниченията, които оста-
ват в сила и за които е необходимо да изтече 7 години
срок от 1 януари 2007 г., са относно придобиването
именно на земеделска земя, гори и горска земя за граж-
дани на държави – членки на Европейския съюз, които
не са регистрирани като земеделски производители. 

Важно е да се знае, че ограниченията не са само за
граждани, но и за юридически лица, които не са реги-
стрирани в България. Самостоятелно заетите земедел-
ски производители трябва да са регистрирани в това им
качество по Закона за регистър „БУЛСТАТ“. Освен
регистрацията по БУЛСТАТ, те трябва да се установят
и законно да пребивават в България. Законното пре-
биваване, съгласно Закона за влизането, пребиваване-
то и напускането на Република България на граждани-
те на Европейския съюз и членовете на техните семей-
ства, означава те лично да пребивават на територията
на страната, съответно лично да извършват селскосто-
панска дейност. 

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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ППрроофф..  дд--рр  ППоолляя  ГГооллеевваа

1. Въведение
Застраховането у нас е доброволно. Задъл-

жително застраховане може да бъде установено
само със закон или с международен договор,
ратифициран, обнародван и влязъл в сила за
Република България – чл. 6, ал. 1 и 2 от Кодек-
са за застраховането (КЗ). Задължението за
застраховане може да бъде предвидено в Кодек-
са за застраховането или в специален закон,
който урежда специфична професионална дей-
ност. У нас задължителната застраховка е наме-
рила място главно в сферата на застраховка
„Гражданска отговорност“ и само двата вида
задължителни застраховки, свързани с изпол-
зване и управление на превозни средва и глав-
но на пътни превозни средства, се регламенти-
ра в Кодексa за застраховането. Застраховането
на професионалната отговорност се предвиж-
да, без да се урежда подробно, в законите,
посветени на изискванията към дейността и
лицата, които я извършват. Такъв е случаят и
със задължителната застраховка на отговор-
ността на нотариусите. Тя се въведе с приема-
нето на Закона за нотариусите и нотариалната
дейност – ДВ 104/1996 г., като в чл. 30 от
него изрично се предвиди, че нотариусът се
застрахова за времето на своята професионал-
на дейност за вредите, които могат да настъпят
вследствие на виновно неизпълнение на него-
вите задължения, както и на задълженията на
помощник-нотариуса, стажант-нотариуса и
служителите в нотариалната кантора. Застрахо-
вателната защита се разпростира върху задъл-
женията на нотариуса за обезщетяване на
вреди, които произтичат от всички нарушения,
които се релевират по време на действието на
застрахователния договор. 

Законът за нотариусите и нотариалната дей-

ност (ЗННД) обаче не се занимава с правната
уредба на задължителната ЗГО на нотариусите.
Освен това той предпочете да не наименова
застраховката, а се ограничи само с определя-
нето й като застраховка за вреди, които могат да
настъпят за времето на професионалната дей-
ност на нотариуса. В този случай възниква
въпросът как да се нарича този вид застрахова-
не – застраховка „Гражданска отговорност“,
застраховка „Професионална отговорност“ или
застраховка „Имуществена отговорност“.
Защото и трите наименования отразяват отдел-
ни характеристики на отговорността на нотари-
уса, предмет на застрахователно покритие.
Застрахователите изразяват предпочитание към
термина застраховка „Професионална отго-
ворност“, който те използват в конкретните
застрахователни полици. 

Смятам, че най-точният термин би бил
застраховка „Гражданска отговорност на нота-
риуса“. Съображенията ми за това са следните:
„Гражданската отговорност“ е предпочитаният
термин от Кодекса за застраховането. Първо, с
него той си служи когато урежда общата застра-
ховка „Гражданска отговорност “ в глава 12 на
КЗ, в която, без съмнение, влиза и застрахов-
ката на нотариусите. Второ, в описанието на
видовете застраховки по Приложение № 1 от
кодекса разглежданата застраховка влиза  в т. 13
– „всяка отговорност за вреди, освен посоче-
ните в т. 10, 11 и 12, и тази точка носи наиме-
нованието „Обща гражданска отговорност“.
Трето, застраховката на нотариусите покрива
тяхната отговорност за вреди, причинени по
време на извършване на дейността им, а това
по своята правна същност е вид гражданска
отговорност. В общата теория на правото
правната отговорност бива наказателна, адми-
нистративно-наказателна, гражданска и дисци-
плинарна. Професионалната отговорност няма
самостоятелно правно битие. Затова в следва-

Някои въпроси на задължителната
застраховка „Гражданска отговорност

на нотариуса”. Ролята на общите
застрахователни условия
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щите редове ще използвам термина застраховка
„Гражданска отговорност на нотариусите“ или
съкратено ЗГО1. 

2. Характерни черти на правната уредба
И така, правната уредба на задължителната

ЗГО на нотариусите се свежда до следното:
Първо, специален закон я въвежда, но не я

урежда.
Второ, по силата на т. 13 от Приложение 1 тя

се определя като застраховка „Обща граждан-
ска отговорност“.

Трето, законовата й уредба се съдържа в
глава 12 от Кодекса за застраховането.

Четвърто, минималният и максималният
размер на застрахователната сума се определя
от Нотариалната камара – чл. 30, ал. ЗННД.
В границите, определени от нея, всеки нотари-
ус избира застрахователната сума, по която ще
сключи застраховката. Тя не може да бъде по-
малка от минималната сума и по-голяма от
максималната сума, определена от Нотариал-
ната камара.

Пето, горепосоченото ограничение се отна-
ся само до задължителната ЗГО. Няма пречка
обаче нотариусът да сключи допълнителна доб-
роволна ЗГО, за която няма определени мини-
мална и максимална граница.

Освен правната уредба важна роля в норми-
рането на задължителната ЗГО на нотариусите
играят и общите застрахователни условия. Те се
изработват от застрахователя предварително,
преди сключването на застрахователния дого-
вор. По своята правна същност общите условия
са договорни клаузи, а не нормативен акт и
нямат задължителна сила за другата страна,
докато не й бъдат предявени при сключването
на договора и тя не е заявила писмено, че ги
приема – чл. 186. ал. 1 КЗ. 

Застрахователните условия са част от застра-
хователния договор, след като застрахованият
заяви изрично, че ги приема. Оттогава действа
принципът pacta sunt servanda. 

Застрахователните условия не може да про-
тиворечат на императивни норми на Кодекса за
застраховането и на други закони. Но те не
могат да противоречат и на приетите в застра-

хователната полица клаузи, които се отклоняват
от тях. При противоречие между общите
застрахователни условия и клаузите на застра-
хователния договор сила има уговореното в
договора – чл. 186, ал. 1, in fine. 

Като всеки договор и застрахователните
условия не могат да се изменят или заменят
едностранно, а само по взаимно съгласие.
Изменението или замяната на общите условия
по време на действие на застрахователния дого-
вор има сила за застрахования само ако той е
запознат с тях и писмено ги е потвърдил –
чл. 186, ал. 4 КЗ. 

Въпреки тези правни гаранции, които зако-
нът предоставя на застрахования, на практика
застрахованият няма възможности да въздей-
ства върху договорното съдържание и да уча-
ства в създаването на договорните клаузи, които
ще регулират правоотношенията. Реално
застрахованият разполага с едно право – да
определи размера на застрахователната сума.
Същият обаче не може да въздейства върху
нормативното уреждане на правоотношенията,
възникнали от застрахователния договор. В
юридическо отношение обаче такава пречка
няма. В качеството си на договорни клаузи, в
качеството си на част от договора, общите
застрахователни условия би следвало да са
резултат от съгласуваната воля на двете страни
на договора. Няма пречка застрахованият да
иска промяна на предложението за нормативна
уредба, направено едностранно от застрахова-
теля. Двете страни са равнопоставени и догово-
рът се сключва след като съвпаднат насрещните
волеизявления. Опасенията обаче са дали на
практика нотариусът, който сключва индивиду-
ален договор и сам участва в този процес, има
възможност да налага, да изразява своята воля
или своето несъгласие с предложените от
застрахователя разрешения. Обикновено
застрахованият се присъединява към едно-
странно изработените от застрахователя-про-
фесионалист застрахователни условия, без да
има самочувствието и професионализма да се
противопостави на отделни клаузи, които не са
в негов интерес. Затова и застрахователните
договори се определят като адхезионни догово-
ри, договори на присъединяване или диктувани
договори. На практика това неравнопоставено
положение би могло да се измени, ако се
сключват не индивидуални, а групови застра-
ховки чрез посредничеството на Нотариалната

1Вж. Голева, П. Задължителното застрахо-
ване и застраховката „Гражданска отговор-
ност“ на нотариусите, Финанси и право,
1998, 54–57. 
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камара и така интересите на всички застрахова-
ни нотариуси бъдат защитени от професионал-
ната организация на нотариусите. 

3. Функции на задължителната 
ЗГО на нотариусите
Въвеждането на задължителната ЗГО на

нотариусите се свързва с промяната, която
настъпи в правния статус на нотариусите с
приемането на Закона за нотариусите (сега
Закон за нотариусите и нотариалната дейност).
Според чл. 2, ал. 1 от закона нотариусът е лице,
на което държавата възлага извършването на
предвидените в закона нотариални действия.
Нотариусът изпълнява публични функции, без
да бъде обаче държавен служител или длъжност-
но лице и същият не осъществява администра-
тивна дейност. Затова държавата не гарантира
за неговите действия или бездействия и не
поема задължение да обезщетява вредите, при-
чинени от тях на трети лица. Приемането на
закона и промяната в правния статус на нота-
риусите доведе до нови отговорности на нота-
риусите, които дотогава се поемаха от държава-
та. За вредите, причинени на клиентите си, те
отговарят лично със своето имущество.

В същото време досегашният опит на част-
ните нотариуси в други европейски държави
показва, че дейността им е високо рискова.
Набюдава се увеличаване на деликатните иско-
ве срещу нотариусите и на размерите на техни-
те отговорности поради нарастване на стой-
ността на защитения имуществен интерес.
Нормативната уредба на отношенията става все
по-многобройна, сложна и противоречива,
което създава опасност от допускане на грешки
от нотариусите. Повишават се и норматичните
изисквания към тяхната грижа. Това поражда
необходимостта материалните интереси на
нотариусите да бъдат защитени и това може да
се реализира посредством задължителната ЗГО.
Вместо от застрахования нотариус отговор-
ността се поема от застрахователя. Затова една
от функциите на задължителната ЗГО е да
плати вместо застрахования дължимото от него
на трето лице обезщетение.

Втората функция на задължителната ЗГО е
защитата на интересите на третите увредени
лица. Чрез застраховката те получават още един
длъжник – застрахователя, срещу когото по
пътя на прекия иск придобиват възможност да
получат директно обезщетение за претърпени-

те от тях вреди от една сигурна финансова
институция с големи материални възможности,
какъвто е застрахователят. 

4. Правни последици от несключването 
на ЗГО  
ЗГО на нотариусите е задължителна, но тя

не възниква по силата на закона, а въз основа
на сключен застрахователен договор. Задължи-
телното застраховане у нас на този етап не
възниква нито ex lege, нито ipso facto, а само
въз основа на застрахователна полица. Затова е
възможно нотариусът да не сключи такъв дого-
вор или да не го сключи за определен срок и
един период от дейността му да остане без
застрахователно покритие. Какви правни
последици възникват в този случай?

Първата правна последица е предвидена в
Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Сключването на застрахователен договор е
условие, без което не може да се извършва про-
фесионалната дейност, тъй като нотариусът не
може да се впише в регистъра на Нотариалната
камара – чл. 14, ал. 2, т. 5 ЗННД. Правонару-
шение е също така непредставяне на копия от
застрахователни полици в Нотариалната камара
– нарушението е на чл. 30, ал. 2 ЗННД и
чл. 74 от Устава на Нотариалната камара –
р. 523/2010 – ВКС по гр.д. 458/2010 г., III
г.о., ГК – Апис. Нотариусът не е представял в
Нотариалната камара копия от застраховател-
ните полици за 2007, 2008 и 2009 г., а чл.
30, ал. 2 ЗННД го задължава в 7-дневен срок
от сключване на застрахователния договор да го
представи и това нарушение според ВКС не
може да се прецени като маловажно. 

Втората правна последица произтича от
особеностите на задължителното застраховане,
които се състоят в това, че съгласно закона и
застрахованите, и застрахователите, които са
заявили, че ще извършват задължително застра-
ховане, са длъжни да сключат застрахователния
договор в предвидените от закона случаи на
задължително застраховане. Следователно
законът задължава застрахования да направи
предложение, а застрахователят – да го приеме.
Ако въпреки това обаче лицето, което е задъл-
жено да се застрахова, не пристъпи към сключ-
ване на застрахователния договор, на него
може да се наложи административно наказание
– глоба в размер от 100 до 500 лв., ако е
физическо лице, и имуществена санкция от
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500 до 5000 лв. – ако е юридическо лице,
като санкцията не го освобождава от сключва-
нето на договора – чл. 315, ал. ал. 1 КЗ. Такава
санкция може да се наложи и на застрахователя,
който е длъжен да сключи съгласно закона
застрахователния договор, но неоснователно
отказва – чл. 315, ал. 3 КЗ. Глобата в тези слу-
чаи е по-голяма.

Ако обаче въпреки паричните санкции една-
та или двете страни откажат да сключат догово-
ра, законът предвижда, че заместник-предсе-
дателят на Комисията за финансов надзор може
да наложи принудителна административна
мярка – като задължи застраховател, предлагащ
задължително застраховане, да сключи договор
с лице, на което е отказал сключване – чл. 302,
ал. 2 КЗ. Посочената разпоредба обаче не
посочва в какви конкретни мерки ще се изразя-
ва тази принуда. Струва ми се обаче, че сми-
сълът на тази разпоредба е друг. Съгласно нея
заместник-председателят на комисията се явява
арбитър в случай на спор, дали едно лице под-
лежи на задължително застраховане и дали то
отговаря на законовите изисквания за сключва-
не на задължително застраховане. На практика
това означава, че когато едно лице предложи
оферта на застрахователя, а същият откаже да я
приеме, оферентът е длъжен да сезира Коми-
сията за финансов надзор и ако тя прецени, че
са налице законовите изисквания, да задължи
застрахователя да сключи договора.

Следователно по отношение на задължител-
ното застраховане могат да се направят следни-
те изводи:

Първо, застрахователният договор е един-
ственото правно основание за възникване на
застрахователно отношение. По този начин
новата правна уредба съществено се отличава от
предходната, отменената, действаща до влиза-
нето в сила на отменения Закон за застрахова-
нето, според която задължителното застрахова-
не можеше да възникне направо, въз основа на
закона, без да се сключва договор.

Второ, волеизявленията на застрахователя и
застрахования не могат да бъдат заместени от
волеизявлението на трето лице. Заместник-
председателят на комисията може само да
задължи застрахователя, но той не може вместо
него да сключва застрахователен договор по
задължително застраховане.

Трето, единственото правно средство за
принуждаване към сключване на застрахова-

телния договор е страхът от налагане на парич-
на санкция – глоба и на двете страни по застра-
хователния договор. Освен това няма пречки
на застраховател, който е обявил, че ще
извършва задължително застраховане, но неос-
нователно отказва сключването на договори, да
му бъде отнет лицензът, особено ако това той
прави систематично.

5. Индивидуална и групова застраховка
Съгласно чл. 30 ЗННД задължение за

извършване на застраховката има нотариусът.
Той е носител на административноправното
задължение. Той сключва по начало индивиду-
ална ЗГО за вредите, които той самият причи-
нява на трети лица при осъществяване на своя-
та нотариална дейност. При тази конфигура-
ция нотариусът е страната по договора, лицето,
което прави волеизявление, и лицето, чиято
отговорност е предмет на застрахователния
договор. Той е следователно застрахованото
лице. В същото време обаче законът го задъл-
жава да застрахова отговорността и на помощ-
ник-нотариуса, стажант-нотариуса и служите-
лите в нотариалната кантора, за чиито вреди
нотариусът отговаря (отговорност за чужди
действия, т.е. за действия или бездействия на
лица, на които е възложено извършването на
работата). Тези лица влизат в субективните гра-
ници на застраховката, но те не са адресати на
административното задължение (макар че няма
пречка те да сключат доброволна застраховка
„Гражданска отговорност“). Те имат правното
положение на застраховани лица и вредите,
причинени от техните действия или бездей-
ствия, се покриват от застрахователната закри-
ла, обезпечена от сключения от нотариуса
договор. Застрахователната защита обхваща и
отговорността на нотариуса за лицата, които
той е назначил и които действат в негов инте-
рес, както и за които по силата на закона и на
основата на своята професионална дейност той
е длъжен да носи законова отговорност2. 

Застраховката, инициирана и сключена от
нотариуса, е индивидуална застраховка, неза-

2По същия начин е решен въпросът за субек-
тивните предели на застрахователната
защита и в австрийските общи условия за
застраховка на имуществената отговор-
ност на нотариусите – вж. Oesterreichisches
Versicherungsrecht. Lexis nexis, Fenyves (Herg.),
2009, S. 60. 
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висимо от броя на лицата, които влизат в ней-
ния обхват. Тя е индивидуална, защото страна
по нея е само един нотариус. Той обезпечава
защита за всички вреди, независимо кое кон-
кретно лице ги е причинило – той самият или
лицата, с помощта на които осъществява про-
фесионалната си дейност. Тези лица могат да
бъдат посочени чрез своето качество, а не пои-
менно. Това е необходимо, защото нотариусът
ще отговаря за деянията не на конкретно и
поименно определени лица, а на тези, които
към момента на увреждането са заемали съот-
ветната позиция в нотариалната кантора. Впо-
следствие те може да са я напуснали, но това не
изключва отговорността на застрахователя.

Вторият вид ЗГО на нотариусите в зависи-
мост от броя на застрахованите лица е колек-
тивната или груповата застраховка. У нас гру-
повото застраховане е уредено само в Кодекса
за застраховането в главата, посветена на
застраховки „Живот“ и „Злополука“. Според
чл. 231 КЗ групово застраховане възниква
тогава, когато се сключва един застрахователен
договор, но застрахованите лица са повече от
едно. Броят на застрахованите може да бъде
определен или определяем. Те може да бъдат
посочени поименно или чрез своите правни
белези – напр. работници, държавни служители
и др. Затова кодексът не изисква във всички
случаи договорът да съдържа имената и адреси-
те на застрахованите. Необходимо е обаче те да
са определени по недвусмислен начин, включи-
телно чрез посочване на определено тяхно
качество. Предмет на застраховката е животът,
здравето и трудоспособността на застраховани-
те лица и именно те имат право на застрахова-
телната сума при настъпване на застраховател-
ното събитие. Без значение e, че друго лице е
сключило договора, платило е застрахователни-
те премии и е страна по него.3

На плоскостта на задължителната ЗГО на
нотариусите обаче е мислима и друга конфигу-
рация на груповото застраховане. Нотариалната
камара може да сключи два или повече застрахо-
вателни договори с различни застрахователи. Тя
уговаря застрахователните условия, тарифите,
застрахователните премии, сроковете на догово-
рите, размера на застрахователната сума, обхва-
та на застрахователното покритие, изключения-

та от застрахователната защита. Нотариалната
камара, в качеството си на юридическо лице и
професионална организация, има правното
положение на застраховащ, който сключва най-
изгодните за нотариусите застрахователни дого-
вори. Тя сключва два или повече договори за
чужда сметка и в чужд интерес (за сметка и в
интерес на своите членове – нотариусите), които
получават правния статус на застраховани лица.
За да няма принуда, всеки нотариус сам решава
към кой от сключените договори да се присъеди-
ни и по кой от тях да плаща застрахователните
премии. Тъй като няма обаче правна уредба на
груповото застраховане, биха били мислими по-
нататък следните два варианта: Първо, догово-
рът, който ще сключи Нотариалната камара, има
рамков характер. Неговата цел е да унифицира
правилата, а отделните нотариуси да сключат
конкретни индивидуални застрахователни дого-
вори. Тяхната защита се изразява в това, че
общите застрахователни условия ще бъдат пре-
цизирани и унифицирани за всички нотариуси
чрез рамковия договор, по който страна е Нота-
риалната камара. Второ, Нотариалната камара
действа като застраховащ, сключва с една
застрахователна компания договор, по който
нотариусите ще бъдат застраховани лица. Раз-
бира се, тяхното участие в сключения от Нота-
риалната камара договор не е задължително.
Това не ги лишава от възможността да сключат и
индивидуален договор или допълнителна ЗГО.
Подобни застраховки има в Германия, Австрия,
Франция, Русия и тяхната цел е да се обезпечат
и защитят правата на клиентите и нотариусите
още в по-голяма степен и да се създаде по-голя-
ма правна сигурност в охранителното произ-
водство. Груповото застраховане е в интерес на
нотариуса и неговите наследници. При смърт,
заличаване, изпадане в невъзможност да упраж-
нява професията си, пенсиониране, 5 години от
датата на преустановяване на нотариалната му
дейност и други хипотези груповата застраховка
може да покрива риска от възникване на задъл-
жение за обезщетение на вреди, като целта е при
всички случаи да може да се обезщетят клиенти-
те (страните в нотариалното производство).

6. Обективни предели на задължителната
ЗГО на нотариусите
Да се очертаят обективните предели на

задължителната ЗГО на нотариусите – означава
да се определи до какви граници отговаря

3Вж. Голева, П. Застрахователно договорно
право, С., Фенея, 2011. 
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застрахователят, т.е. какъв застрахователен риск
носи и какви вреди обезщетява разглежданата
застраховка, кое е застрахователното събитие и
как се определя застрахователната премия.

Застрахователен риск
Покритите от застраховката рискове са опас-

ността от възникване на задължение за нотари-
уса да заплати обезщетение на вредите, причи-
нени от неговите виновни действия или бездей-
ствия или от деянията на лицата, които работят в
неговата нотариална кантора. Условията, при
които възниква това задължение, неговият раз-
мер, падеж и модалитети, се определят от бъл-
гарското материално право. Застрахователният
риск е възможността да възникне такава претен-
ция в полза на третото увредено лице. Без зна-
чение е обаче дали то има намерение да я
упражни и да предяви иск срещу нотариуса.
Застрахователят осигурява застрахователно
обезпечение на самата вероятност от пораждане
на задължение на нотариуса да плати обезщете-
ние на увреденото от него трето лице, а не само
на вероятността третото лице да предяви искове
за обезщетение на вредите, причинени от нару-
шаване на неговите професионални задължения
при осъществяване на дейността му. Застрахо-
вателният риск обхваща както възникването на
материалното право да се иска обезщетение от
нотариуса, респ. съответстващото на това право
задължение на нотариуса, така и предявяването
на исковите претенции срещу нотариуса, ако
преди това делинквентът и пострадалият не са
уредили доброволно тези претенции и удовле-
творяването на увреденото лице. 

Застрахователният риск обхваща само
небрежност, пропуск, грешка, професионално
незнание, но не и умисъла на застрахования
нотариус. Ако се установи, че нотариусът
съзнателно е извършил правонарушението,
застрахователното покритие отпада и застрахо-
вателят не отговаря за вредите, които са причи-
нени на трети лица. 

Извън застрахователния риск е отговор-
ността, която застрахованият нотариус е поел
по силата на договор или която би възникнала
на друго правно основание. От застраховката
не се покриват неустойки и глоби, конфиска-
ции и други имуществени санкции, наложени
на нотариуса от компетентни органи. 

Решаването на въпроса за същността на
застрахователния риск има голямо практическо

значение за обсега и времевите граници на
застрахователното покритие. Задължението на
нотариуса следва да възникне през времетрае-
нето на застраховката, за да бъде покрито от
нея. Тъй като обаче особеност на гражданската
отговорност на нотариуса е вероятността да
има раздалеченост във времето от извършване
на деянието до възникването на вредите,
застрахователите могат да определят и изрично
да посочат в договора ретроактивна дата, като
покрият задълженията на нотариуса, възник-
нали след нея до момента на сключване на съот-
ветния застрахователен договор. Ретроактивна-
та дата се определя и като ретроактивно дей-
ствие на застраховката. Ретроактивната дата е
дата, която предхожда началото на срока на
застраховката. Ако в полицата бъде посочена
ретроактивна дата, това означава, че застрахо-
вателят покрива и риска за извършени от тази
дата до крайната дата на застраховката деяния
на нотариуса, свързани с осъществяваната от
него професионална дейност. При наличие на
ретроактивна дата е налице т.нар. обратно
застраховане – застрахователят покрива риск
отпреди сключването на застрахователния
договор. Ретроактивната дата е изключение от
основния принцип на застрахователното
право, че застрахователят осигурява застрахо-
вателно покритие само за вреди, възникнали
след сключване на договора. Ретроактивната
дата може да се въведе и в други случаи на
застраховка на професионална отговорност –
напр. на лекари и лекари по дентална медици-
на. При тяхната дейност също така е възможно
действието и вредата да не настъпят едновре-
менно, а да са раздалечени във времето.

Ретороактивната дата зависи от покритието,
което застрахователят е поел в застрахователния
договор. Ако той е приел да отговаря само в
случаите, когато исковите претенции са предя-
вени за първи път през времетраенето на дого-
вора, то тогава ретроактивната дата се определя
като датата, след която са настъпили вредите в
правната сфера на третото лице. Ако обаче
договорът е сключен на принципа occurrence
basis, ретроактивна е датата, след която са
настъпили вредите на третото лице. Тъй като
въпросът за ретроактивната дата не е уреден
нормативно, въпросът за застрахователното
покритие след тази дата се решава в застрахова-
телните условия. Застрахователите обаче огра-
ничават ретроактивната дата до 5-годишния
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давностен срок. Тя не може да обхваща период,
по-дълъг от давностния срок. Или ако трябва
да се обобщи, при уговорена в застраховател-
ния договор ретроактивна дата, застрахователят
отговаря за вредите, респ. отговаря по искови
претенции, възникнали или предявени през
срока на застраховката, при условие че деяния-
та или вредите са осъществени/възникнали не
по-рано от 5 години преди сключване на дого-
вора. Или по друг начин казано, застраховате-
лят разглежда и обезщетява искове, които са
предявени в срока на застраховката, но се
основават на събития, настъпили след ретроак-
тивната дата. 

Застрахователна премия
Продължителността на ретроактивното дей-

ствие на ЗГО на нотариусите се отразява на
застрахователната премия. Колкото по-
продължително е ретроактивното действие на
застраховката, толкова по-голяма е застрахова-
телната защита.

Освен от продължителността на застрахова-
телната защита, застрахователната премия зави-
си правопропорционално от процента на реа-
лизиарните приходи на нотариуса през застра-
хования период. Друг фактор, който обуславя
нейния размер, е лимитът на отговорността на
застрахователя, самоучастието и реализирането
на рискове през предходни периоди. 

Застрахователно събитие
Тясно свързано със застрахователния риск е

понятието за застрахователно събитие при
задължителната ЗГО на нотариусите. Защото
застрахователното събитие е самото реализира-
не на застрахователния риск. То е противо-
правното деяние (действие или бездействие) на
нотариуса, което той е допуснал при осъще-
ствяване на нотариалната дейност, в резултат на
която е възникнала неговата гражданска отго-
ворност за вреди, причинени на трети лица,
които са обхванати от застрахователното
покритие. 

Основният принцип на застрахователното
право е, че събитието трябва да се е реализира-
ло през времетраене на договора. И тъй като
застрахователното събитие е непозволеното
увреждане, през времетраенето на договора
следва да е настъпило увреждането на третото
лице и да е възникнало правото му на обезще-
тение. Самата искова претенция не е елемент

на непозволеното увреждане, защото искът е
средство за правна защита на увредения, а не е
компонент на фактическия състав на деликта.
Задължителните елементи на деликта са проти-
воправно поведение, вреда, причинна връзка и
вина, но не и исковата претенция. Затова е
възможно да отговаря застраховател, който е
покривал вредите към момента на извършване
на непозволеното увреждане, макар искът
срещу него да е предявен след изтичане срока
на застрахователния договор. Смятам, че
принципът claim-made-basis, който е възприет
в някои застрахователни условия, е твърде опа-
сен за увредените лица и на практика преклуди-
ра техните права. Защото е възможно нотари-
усът да извърши увреждащото деяние през вре-
метраене на един договор, а след това да преу-
станови дейността си или да не сключи нов
договор. Интересите на третите увредени лица,
които иначе следва да са в центъра на тази
задължителна застраховка, остават незащитени.
Незащитен е и нотариусът, който не е сключил
нова застраховка, защото не извършва дей-
ността си. Като се има предвид, че погасителна-
та давност за деликтните притезания е 5 годи-
ни, възможно е 5 години след преустановяване
на професионалната дейност третото лице да
може да предяви исковите си претенции, без
обаче през този период от време нотариусът да
има застрахователна защита.    

Застрахователното събитие е нарушение
(действие или бездействие), чиято последица е
възникване на едно или повече задължения за
обезщетение на вреди, причинени на други
лица. Ако от едно нарушение възникнат повече
от едно задължения за обезщетение на вреди, се
смята, че е настъпило едно застрахователно
събитие.4

От застрахователната защита са изключени
умишлените непозволени увреждания на нота-
риуса, включително и от dolus eventualis, както
и вредите, дължащи се на други дейности на
нотариуса извън тесния му професионален
кръг, като участие в управлението на сдруже-
ния, обединения, фондации, доколкото това му
е разрешено.

Следователно застрахователното събитие

4Така и австийското право – чл. 5, т. 2 от
Общите застрахователни условия на
застраховката на имуществената отговор-
ност на нотариуса. 
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при ЗГО на нотариусите е възникването на
гражданската отговорност. Според чл. 30, ал. 1
от Закона за нотариусите и нотариалната дей-
ност нотариусът отговаря по времето на своята
професионална дейност за вредите, които
могат да настъпят вследствие на виновно неиз-
пълнение на неговите задължения, както и на
задълженията на помощник-нотариуса и слу-
жителите в нотариалната кантора. А съгласно
чл. 73, ал. 1 от закона нотариусът носи имуще-
ствена отговорност за вредите, причинени от
виновно неизпълнение на неговите задълже-
ния, съгласно Закона за задълженията и дого-
ворите, но не повече от удостоверения мате-
риален интерес. 

Освен това нотариусът не е администрати-
вен орган по смисъла на пар. 1, т. 1 от ДР на
АПК, поради което не са налице предпостав-
ките за търсене на отговорност по Закона за
отговорността на държавата и общините за
вреди. Съгласно чл. 73, ал. 1 ЗННД държавата
не отговаря за действията на нотариуса, което е
абсолютна отрицателна процесуална предпо-
ставка за иска по ЗОДОВ. Затова исковете за
обезщетение на вреди, предявени срещу нота-
риус по реда на чл. 203, ал. 1 АПК във връзка
с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, е недопустим – опр.
6612 от 19.05.2010 г. на ВАС по адм.д.
5484/2010 г., III д. 

От една страна, нормата за деликтната отго-
ворност на нотариуса не е директно формули-
рана, а се извежда от разпоредба, посветена на
задължителната застраховка на отговорността.
Тя обаче визира имуществената отговорност на
нотариуса, която е както отговорност за лични
действия или бездействия, така и отговорност
за чужди действия или бездействия – тези на
помощник-нотариуса и на служителите в нота-
риалната кантора. От друга страна, законът
директно урежда имуществената отговорност
като деликтна, ограничена5, виновна отговор-
ност. Разбира се, не е изключена и договорна-
та отговорност, ако клиентът възложи на нота-
риуса извършване на конкретно правно дей-
ствие, като написване на договор и тогава
между тях се сключва договор за поръчка.
Основната дейност на нотариуса обаче не се

осъществява по силата на такъв договор и глав-
ният аргумент в защита на тази теза е обстоя-
телството, че клиентът не разполага с искове
срещу нотариуса за изпълнение на едно или
друго действие, а само с жалба. Не е договор за
поръчка още и заради това, че нотариусът не
изпълнява указанията на възложител, действа в
интерес и на двете страни в нотариалното про-
изводство и е независим и самостоятелен по
отношение на тях6. 

7. Ограничаване на отговорността 
на нотариуса
За разлика от общия състав на деликтната

отговорност по чл. 45 ЗЗД, отговорността на
нотариуса по чл. 30, ал. 1 и по чл. 73, ал. 1
ЗННД е ограничена в няколко направления. 

Първо, до нарушения на установените в
раздел втори на закона задължения – задълже-
ния за опазване на правата и интересите на
страните в нотариалното производство – като
например:

– в издаденото удостоверение не се съдържат
данни за таксата и удостоверения материален
интерес, не е вписан адресът на удостоверения -
р. 826/09 по гр.д. 910/09, ВКС, IV гр.о.; р.
1104/2000 по гр.д. 774/2000, ВКС, V гр.о.;

– задължение за изясняване на волята на
страните и фактическото положение; 

– задължението на нотариуса да запознае
страните с правните последици – напр. нотари-
усът не е упътил надлежно клиентите си, не им
e разяснил, че не изготвя проекти на актовете,
които удостоверява нотариално – р. 1511/
2000 по гр.д. 1460/2000, III гр.о.; 

– задължение да извърши справка, провер-
ка, да представи подлежащите на вписване
актове в Службата по вписванията – напр.
нотариусът не е представил уведомление до
Службата по вписванията за съхраняваните
саморъчни завещания – р. 744/2001 по гр.д.
368/2000 ВКС, III гр.о.; 

– задължение за пазене на професионална
тайна;

– задължение да обезпечи издаването на

5Обратно, в немското право – отговорност-
та е неограничена и не може да се ограничава
– вж. Ganter/Hertel/Waestmann. Handbuch
der Notarhaftung, Muenster, 2009, S. 7. 

6Според Е. Матеева принципът на независи-
мост на нотариуса се изразява в правната
недопустимост до нотариуса да се отпра-
вят всякакви нареждания във връзка с упраж-
няване на съдържанието на нотариалната
му компетентност. – вж. Матеева, Е. Неза-
висимост на нотариуса, С., 2006, с. 45.



56

документ – напр. при извършване на протест
на запис на заповед не са спазени изисквания-
та на Търговския закон – р.1349/2001 по д.
1137/2001, ВКС, III гр.о.; 

– задължение за извършване на удостоверя-
ване – нотариусът съзнателно и системно не е
изпълнявал задължението си във връзка с пола-
гане на подпис върху частен документ, извърш-
вал е неприсъствена заверка на подпис, с което
е създал предпоставки за нарушаване на сигур-
ността и правния мир – р. 481/10 по гр.д.
1173/06 – ВКС, III гр.о.; удостоверил е под-
пис на лице, което не се е явило лично пред
него, а впоследствие се е оказало, че положе-
ният подпис не е на това лице – р. по ВАД №
133/2000 г. – Апис. 

– нарушение на законовите изисквания за
нотариалните удостоверявания по доброволни-
те делби, учредяване на законни ипотеки и
отказ от право на ползване, при което не е удо-
стоверено с щемпела на нотариуса личното
явяване на страните; договорът не е вписан от
нотариуса в Службата за вписванията – р.
1350/2000 по гр. д. 716/2000, ВКС,
V гр.о.; 

– задължение да предупреди страните,
задължение за формулиране и изготвяне съдър-
жанието на документа, задължение за спазване
на процедурата, задължения за съхраняване на
документите, предвидени в закона – грубо
нарушение на воденето на книгата, която нота-
риусите водят съгласно чл. 4, ал. 1, т. 4 от
Наредба 32, като е подреждал в нея документи,
които не касаят служебния архив на нотариуса
– р. 1350/2000 по гр.д. 716/2000, V гр.о.

– задължение за водене на служебния архив
– нотариусът е допуснал неговите служители да
направят пропуски в удостоверяването, неза-
веряване на подписите на страните по догово-
рите за доброволна делба и при молбите за
учредяване на законни ипотеки – р. 1510/
2000 по д. 546/2000 III гр.o.; 

– задължение за осъществяване на контрол
върху служителите – р. 826/09 по гр.д.
910/097. 

Противоправността в поведението на нота-
риуса се изразява в неизпълнението или в нару-
шението на някое от уредените в закона
задължения. Той не отговаря за всички вреди,
а само за тези, които са причинени от неспаз-
ване на вменено му от закона задължение.
Отговорността е за всички непозволени дей-
ствия, които нотариусът допуска при изпълне-
ние на служебните си задължения. Нотариусът,
който нарушава служебните си задължения
спрямо едно физическо или юридическо лице
умишлено или по небрежност, е длъжен да
обезщети настъпилите от това вреди.

Това обстоятелство намира израз и в някои
решения на ВКС. В р. № 497/2009 г. на
ВКС по гр.д. № 2173/2008 г., II г.о., ГК –
Апис, отговорността на нотариуса е ангажира-
на поради това, че той не е изпълнил задълже-
нието си по чл. 482, ал. 1 ГПК (отм.) при удо-
стоверяване на договор за покупко-продажба,
а именно да провери дали продавачът се е
легитимирал като собственик на имота, който
продава, с което е причинил вреди на ищеца, и
че предпоставките на чл. 73, ал. 1 ЗННД във
връзка с чл. 45 ЗЗД за ангажиране на неговата
имуществена отговорност са налице.

В р. от 23.04.2004 г. на ВтАС по д.
429/2003 г., ГК – Апис, се приема, че отго-
ворността на нотариуса е деликтна и нейното
основание е чл. 73 ЗННД във връзка с чл. 45 и
сл. ЗЗД и че противоправното действие в кон-
кретния случай е пропуск при извършване на
договорна ипотека – липсва реквизит на нота-
риалния акт, който е формален и поради това
той е прогласен за нищожен. В причинна връз-
ка с това действие са вредите, претърпени от
учредителя на ипотеката, изразяващи се в това,
че заемателят поради неизпълнение на задъл-
жението си да обезпечи вземането на кредито-
ра дължи неустойка, съдебни разноски по дело-
то за обявяване на договорната ипотека за
нищожна, предсрочна изискуемост на заема и
предсрочно изплащане на неизплатената част
от заема. 

Друго нарушение, което е основание за
възникване на професионалната отговорност на
нотариуса според ВКС, е неизпълнение на
задълженията относно проверка на самолич-
ността на продавача на имота, в резултат на
което договорът за продажба е бил обявен за
нищожен поради липса на съгласие (нотариал-
ният акт е подписан от друго лице, различно от

7В цитираните решения е визирана само
дисциплинарната отговорност на нотариу-
сите, а не отговорността за вреди. В тях
обаче са установени противоправните дея-
ния на нотариусите – първият елемент от
фактическия състав на отговорността. 
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истинския продавач) – р. 696/2008 ВКС по
т.д. 400/2008, II о., ТК – Апис. Според съда
проверката от нотариуса на самоличността на
явилите се по смисъла на чл. 474, ал. 4 и ал. 5
ГПК (отм.) не се изчерпва с проверка на името
на лицето, а и на ЕГН и дата на раждане, респ.
съответствие на ЕГН с посочената в личната
карта дата на раждане, като това не е направено
от нотариуса и същият е нарушил служебните си
задължения по чл. 25, ал. 1 ЗННД. Налице е и
причинна връзка между това и настъпилите за
купувача правни последици – отстраняването
им от имота по силата на съдебно решение.
Интересното в това решение е, че освен обез-
щетение на имуществени вреди до размера на
материалния интерес, е присъдено от предход-
ните инстанции и е прието и от ВКС обезщете-
ние на неимуществени вреди – дискомфорт и
безпокойства, установени от гласните доказа-
телства и определени от съда на основание чл.
52 ЗЗД по справедливост. 

Друго основание за ангажиране на отговор-
ността на нотариуса е саморъчното добавяне на
текст от помощник-нотариус в саморъчно
завещание. В резултат на това нарушение лице-
то, в полза на което е завещан имот, е било
остранено от него със съдебно решение. Нали-
це са вреди, които се намират в причинна връ-
зка с неправомерното деяние на помощник-
нотариуса, но ангажират и солидарната отго-
ворност на нотариуса на основание чл. 40, ал.
3 ЗННД – определение № 354 от 2008 г. на
ВтСА по в.ч.гр.д. №719/2008 г., ГК – Апис. 

При нотариална заверка на подпис лицето не
се е явило лично. Последицата от това е нищож-
ност на нотариалното удостоверяване и невяр-
ност на нотариалната заверка като документ.
Доколкото нотариусът виновно е създал невер-
ния документ, ответникът по иск на насрещната
страна по сделката би могъл да търси обезщете-
ние за претърпените вреди освен от мнимия
представител (ако той бъде идентифициран) и от
нотариуса – р. по ВАД 133/2000 г. Това е
така, защото пълномощникът е било лице,
непознато не само на ищцата, но неидентифи-
цирано и от самия ответник, доколкото доку-
мент за самоличност с данните, отразени в пъл-
номощното, не е валидно издаван. 

Държавата вменява и урежда с императивни
норми тези задължения, които са установени в
интерес на обслужваните физически и юриди-
чески лица и които задължения не могат да се

дерогират от страните в нотариалното произ-
водство. Държавата се намесва в отношенията
между нотариуса и страните, за да уравновеси
интересите на този, който упражнява професи-
оналната дейност и този, в чийто интерес тя се
упражнява.

Второто ограничение се отнася до обема на
отговорността. Нотариусът отговаря за всички
имуществени и неимуществени вреди, причи-
нени на страните в резултат на неизпълнение на
посочените в закона задължения, но не повече
от удостоверения материален интерес. Така в
р. 497/2009 г., цитирано по-горе, нотари-
усът е осъден да плати обезщетение на претър-
пяни имуществени вреди, равняващи се на про-
дажната цена по сделка, удостоверена с нотари-
алния акт, заедно със законната лихва върху тази
сума от завеждане на иска до окончателното
изплащане, както и мораторна лихва по чл. 86
ЗЗД за времето от деня, следващ изповядването
на сделката до завеждане на иска. Отговорност-
та е виновна, вината се предполага по силата на
чл. 45, ал. 2 ЗЗД и нотариусът може да се осво-
боди от отговорност, ако докаже, че не е могъл и
не е бил длъжен да предвиди и предотврати вре-
дите. Отговорността е лимитирана от удостове-
рения материален интерес. 

Вредите, за които нотариусът може да отго-
варя, се изразяват в загуба на пари поради
използването им от нотариуса не по предназ-
начение; загуба на дружествен дял; прекалено
ранно плащане на цената при покупка, в резул-
тат на което са загубени лихви; разноски по
процедурата; неоснователно погасяване на
задължения; неясно формулиране на договор, в
резултат на което другата страна по него се въз-
ползва; пропусната полза – от лихви или от
дивиденти; неимуществени вреди – накърнява-
не на доброто име, отрицателни емоции и др.

Но най-честите хипотези, при които се
поставя въпросът за вредите, които трябва да
обезщети нотариусът на клиента, се поставят в
случаите, когато нотариусът е нарушил задъл-
жението си да провери дали продавачът е соб-
ственик на недвижимия имот и изповядва про-
дажбата на имота. Ако продавачът не е собстве-
ник и продаде вещта, купувачът може да разва-
ли договора по реда на чл. 87 ЗЗД. Условие за
това е, да е налице пълно неизпълнение от
страна на продавача, т.е. вещта да принадлежи
изцяло на трето лице. Освен разваляне на дого-
вора купувачът може да иска връщане на плате-
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ната цена, направените от него разноски по
сключването на договора и обезщетение на
направените необходими и полезни разноски
за вещта, както и обезщетение на другите вреди
въз основа на общите правила на договорната
отговорност – чл. 189, ал. 1 ЗЗД.

Ако продадената вещ принадлежи на трето
лице, продажбата не е нищожна и купувачът
трябва първо да я развали, за да може да пре-
тендира връщането на цената поради отпаднало
основание. Той има право да развали договора
и ако предмет на продажбата е чужд имот, той
трябва да развали договора по съдебен ред.
Едва с развалянето отпада с обратна сила прав-
ното основание, т.е. договора, въз основа на
който продавачът задържа получената цена.
Докато не се проведе такова съдебно производ-
ство, не може да се иска връщане на платената
от купувача цена, защото правното основание
още не е отпаднало. Затова иск за цената преди
разваляне на договора е неоснователен – така
№ 514/2010 –ВКС по гр.д. 1758/2009, III
г.о., ГК – Апис. Оттук следва, че преди да се
проведе съдебното производство по разваляне
на договора, не би могло изобщо да се говори
за отговорност на нотариуса, дори правният
недостатък на сделката да се дължи на неговото
противоправно действие или бездействие.

Ако е налице частично неизпълнение, т.е.
само част от продадената вещ принадлежи на
трето лице, или ако върху вещта има ограниче-
ни вещни права на трети лица, купувачът може
да поиска разваляне на договора по съдебен
ред, а съдът разваля договора, ако според
обстоятелствата трябва да се приеме, че купува-
чът не би сключил договора, ако знаеше това –
чл. 190, ал. 1 ЗЗД. В случай че съдът не допу-
сне развалянето на договора, купувачът може
да иска намаление на цената и обезщетение на
вредите. Обезщетение на вредите се дължи и
когато договорът се развали по съдебен ред.

Съдът може да прецени, че правните недо-
статъци са незначителни и не биха могли да
повлияят на решението на купувача да сключи
договора, ако знаеше за тях.

Отговорността на продавача при правни
недостатъци се нарича евикционна отговорност
или евикция. Купувачът е получил вещ, на
която не може да стане собственик, защото
продавачът не е бил собственик и не може да му
прехвърли правото на собственост. Истинският
собственик може да предяви иск срещу купува-

ча – ревандикационен иск – иск на невладее-
щия собственик срещу владеещия несобстве-
ник. В този случай купувачът е длъжен да при-
влече в съдебния процес продавача като подпо-
магаща страна, за да може, първо, продавачът
да му помага в процеса, т.е. да прави и той
възражения против ревандикационния иск, ако
има такива и, второ, за да може купувачът след
това, когато търси отговорност от продавача, да
го обвърже с решението, доколкото мотивите
на съдебното решение имат обвързваща сила по
отношение на продавача и купувача. Ако купу-
вачът не привлече продавача в съдебния про-
цес, има опасност продавачът след това да
отхвърли претенцията на купувача срещу него,
като успее да докаже, че не е бил привлечен в
процеса, а е имало достатъчно основания за
отхвърляне на иска на третото лице срещу
купувача – чл. 191, ал. 2 ЗЗД.

Ако купувачът все пак бъде осъден от трето-
то лице, се говори за съдебно отстраняване на
купувача. Тогава той може да упражни правата
си по чл. 189 и чл. 190 ЗЗД, а освен това може
да претендира от продавача още стойността на
плодовете, които е осъден да върне на третото
лице, както и разноските по делото. С други
думи, той може да претендира от продавача
връщане на онова, с което купувачът ще се
обедни за сметка на продавача. Всичко, за
което той е осъден да заплати на третото лице –
собственика на вещта, може да претендира от
продавача. Защото с тази сума той се е обеднил
за сметка на продавача. Следователно съдебно
отстраненият купувач има право да иска връ-
щане на онова, което той е осъден да изпълни
на третото лице – собственика на вещта –
р. 1196/2009 г. – ВКС по гр.д. 4864/2007,
I г.о., ГК – Апис.

Следователно получава се следното положе-
ние. Купувачът на недвижимия имот претър-
пява вреди, защото той е осъден да заплати на
истинския собственик обезщетение. Наред с
това той е намалил своето имущество и с раз-
носките по сключването на договора. Тъй като
купувачът се намира в договорно отношение с
продавача, той може въз основа на договорна-
та отговорност на продавача да иска обезщете-
ние на тези вреди от него. Ако обаче продава-
чът докаже, че причината да бъде изповядана
продажба на чужд имот е виновното и проти-
воправно поведение на нотариуса, продавачът
има право на обезщетение на деликтно основа-
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ние срещу нотариуса. И той може да претенди-
ра обезщетение на вредите, които е платил на
купувача. Разбира се, до размера на удостове-
рения материален интерес. 

Третото ограничение на отговорността в
сравнение с общата деликтна отговорност по
чл. 45 и сл. ЗЗД се отнася до вида на вредите. 

В съдебната практика е изразено становище,
че в обхвата на гражданската отговорност вли-
зат както имуществените, така и неимуществе-
ните вреди – 696/2008 г. на ВКС по т.д.
400/2008 г., II о. В полза на това становище
могат да се приведат следните аргументи: Про-
фесионалната отговорност на нотариуса
включва обезщетение на неимуществени вреди,
независимо че чл. 73, ал. 1 ЗННД лимитира
отговорността само до удостоверения интерес,
който е материален интерес – интерес от удо-
стовереното от нотариуса действие или сделка.
Определянето на максималната граница до
размера на материалния интерес не следва да се
тълкува като ограничаване на отговорността
само до размера на имуществените вреди,
претърпени от засегнатите от погрешното и
противоправно нотариално действие. Законо-
дателят не е предвидил изрично изключване на
отговорността за неимуществени вреди. От
друга страна, нотариусът дължи пълно обезще-
тение на всички вреди, които е причинил на
увредените от противоправното му деяние
лица. Обемът на отговорността, доколкото не е
регулиран от специалните правила на ЗННД,
следва да се определи от правилата за деликтна-
та отговорност по ЗЗД, а те изрично предвиж-
дат пълно обезщетяване на всички вреди, пряка
и непосредствена последица от непозволеното
увреждане – чл. 51, ал. 1 и чл. 52 ЗЗД. Огра-
ничаването на отговорността на нотариуса е
само по отношение на горната, на максимална-
та граница на отговорността, но не и по отно-
шение на видовете вреди и обема на отговор-
ността. Затова становището на съда, изразено в
решенията на трите инстанции, посочени по-
горе, е правилно и съответства на буквата на
закона. Неимуществените вреди, подобно на
имуществените, подлежат на доказване от стра-
на на ищеца – на увреденото лице и всички
доказани вреди следва да се съберат и да се
обезщетят до размера им, но не повече от удо-
стоверения материален интерес. Последният не
следва да се тълкува в смисъл, че само имуще-
ствените вреди подлежат на обезщетяване, а в

смисъл че това е една конкретна и ясно дефи-
нирана величина, която служи като критерий на
максималното обезщетение, дължимо от нота-
риуса. Материалният интерес е предмет на
нотариалното удостоверяване, той е парично
оценима величина, фиксира се в нотариалното
удостоверяване и затова може да служи като
максимална граница на имуществената профе-
сионална отговорност на нотариусите.

Против това становище може да се наведат
други аргументи.

Нотариусът отговаря само за имуществени,
но не и за неимуществени вреди. Това ограни-
чение следва от чл. 73, ал. 1 ЗННД, според
който нотариусът не отговаря повече от удосто-
верения материален интерес. Това означава, че
размерът на вредите трябва да бъде определен
точно и конкретно, трябва да бъде изчислен, а
не определян от съда по справедливост, форму-
ла, която намира приложение само при неиму-
ществените вреди. Удостовереният материален
интерес е парично изразима величина, а парич-
но изразими са само имуществените вреди. В
светлината на тези разсъждения не би било пра-
вилно становището в р. 696/2008 г. на ВКС
по т.д. 400/2008 г., II о., ТК, че нотариусът
следва да отговаря за неимуществени вреди на
основание деликт – чл. 45 ЗЗД. Прието е, че
„за това, че са били лишени от паричните си
средства, че са останали без имот и без средства
поради измамливите действия, извършени от
продавачите на имота, и че са под психическо и
емоционално напрежение, следва да им се при-
съди обезщетение в размер, достатъчен да обез-
щети преживените страдания“. Съображенията
на съда не намират обаче опора в законовите
разпоредби. За имуществената отговорност на
нотариуса има специална уредба – чл. 73
ЗННД, която дерогира общата уредба на
деликтната отговорност по чл. 45 и сл. ЗЗД,
ако се намира в противоречие с нея. Привес се
дава на специалната отговорност, а тя според
чл. 73, ал. 1 ЗННД е ограничена до удостове-
рения материален интерес и не може да обхва-
не всички вреди и по-специално неимуществе-
ните вреди, които според общата уредба по
ЗЗД подлежат на обезщетение в неограничен
размер.  

Четвъртото ограничение на отговорността
на нотариуса се очертава от погасителната
давност. 

Срокът за погасяване на вземанията от НУ е
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5 години – чл. 110 ЗЗД. Това важи и за взема-
нията срещу нотариусите. Срокът е 3-годишен
само за лихвите върху вземането от НУ – чл. 111,
б. В ЗЗД. Когато обаче вземането е установено
с влязло в сила решение или присъда, срокът за
новата давност е 5 години, включително и за
присъдените лихви – чл. 117, ал. 2 ЗЗД.

Началото на погасителната давност е
моментът на изискуемостта на вземането, а
това е денят на извършване на НУ, ако деецът е
известен, а ако не е известен – денят на негово-
то откриване – чл. 114, ал. 3 ЗЗД. Освен това
причинителят на НУ се смята в забава и без
покана – чл. 84, ал. 3 ЗЗД.

Следователно началото на давността е свър-
зано със знанието, т.е. с известността на дееца.
Това означава, че пострадалият следва да позна-
ва всички обстоятелства, които трябва да са
налице за един успешен иск. В този смисъл чл.
114, ал. 3 ЗЗД трябва да се тълкува разширено,
а именно, че на увреденото лице трябва да е
известен не само деецът, но той трябва да има и
знание за съществуването на вредата, както и за
нейния размер. Ако се касае за късно открити
вреди, давността би следвало да започне да тече
от момента на тяхното узнаване. Освен това
знанието за дееца означава не само знание за
неговото име, но и за постоянния му адрес. В
противен случай увреденото лице не би могло да
предяви иск поради неизвестност на адреса.
Друг е въпросът, че това правило не би се при-
ложило, ако пострадалият би могъл без особени
усилия и търсене, проучване да узнае за тези
обстоятелства, но той нарочно или поради
неглижираност не проявява никаква активност.8

8. Задължения на застрахования нотариус
и последици от тяхното неизпълнение
Задължения на застрахования
Задълженията на застрахования се проявя-

ват на два етапа – преди и след настъпване на
застрахователното събитие. 

Първото по време задължение е уведоми-
телното. Застрахованият е длъжен да уведоми
застрахователя за всички обстоятелства от
съществено значение за риска, които са му
известни и за които застрахователят е поставил
писмено въпроси преди сключването на застра-
хователния договор. През времетраене на
договора предмет на уведомителното задълже-
ние са обстоятелства, които са нововъзникнали
и за които застрахованият е узнал след сключва-
не на договора. Това са обстоятелства от такова
естество, че биха могли да доведат до възниква-
не на имуществена професионална отговор-
ност за вреди, причинени на трети лица.
Например нотариусът е допуснал пропуск,
грешка, която не може да се отстрани и в бъде-
ще би довела до искови претенции на трети
лица срещу него. Такова обстоятелство, което е
от съществено значение за поетия от застрахо-
вателя риск, е обективиране на намерението на
трето лице да предяви искова претенция за
обезщетение на вреди срещу застрахования,
уведомяване или обвиняване на нотариуса в
извършване на неправомерно действие или
бездействие, разкриване на такова действие или
бездействие, което е извършено преди.

Застрахованият е длъжен веднага и в писме-
на форма да уведоми застрахователя за ново-
възникналите или новоузнатите обстоятелства.
В общите застрахователни условия може да се
предвиди максимален срок за изпълнение на
задължението. 

Уведомителното задължение възниква както
при сключване на договора, така и през време-
траене на договора, ако се касае за нововъзни-
кнали обстоятелства, за които застрахователят
преди това е поставил писмено въпрос.

Последиците от неизпълнението на уведо-
мителното задължение са предвидени в кодекса
– чл. 189 и чл. 190, и зависят от формата на
вината на неизпълнение на задължението –
съзнателно или несъзнателно. Те се различават
и в зависимост от това, дали е настъпило
застрахователното събитие, или не. Това са
правни последици, които не са специфични за
ЗГО на нотариусите, а са присъщи на всички

8В тази насока заслужава внимание правна-
та уредба на погасителната давност в ГГЗ
след извършената кардинална реформа. Раз-
решението, което е приел немският законо-
дател, е много разумно и справедлоиво. В Гер-
мания от 1.1.2002 г. е въведена 3-годишна
давност, която започва да тече от момента,
в който пострадалият узнае за вредата и за
личността на дееца, но не повече от 30 годи-
ни, независимо от знанието на момента на
извършване на деянието. 3-годишният срок
започва да се брои от края на годината, в
която е възникнало правото на обезщетение
и пострадалият е узнал или би трябвало да
узнае, ако беше проявил необходимата
грижа. Освен това е предвидено, че докато
траят преговорите между длъжника и кре-
дитора относно правото на обезщетение,
погасителна давност не тече.
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видове застраховки. 
През първия етап от развитието на застра-

хователното отношение възниква и единстве-
ното парично задължение на застахования – да
заплати застрахователната премия. Застрахова-
телната премия се определя от тарифа на
застрахователя в зависимост от застраховател-
ната сума. Преди нейното заплащане договорът
няма сила – чл. 187 КЗ. Възможно е разсроче-
но плащане на застрахователната премия и
тогава тя се заплаща на вноски, които са дължи-
ми на определените падежи. В договора се
определят датите на падежите на текущите вно-
ски. При забава в плащането се прилага чл.
202 КЗ – ако по време на забавата настъпи
застрахователното събитие, застрахователят
има право да откаже да плати застрахователно-
то обезщетение.

Специфичните за задължителната ЗГО на
нотариусите задължения и последиците от тях-
ното неизпълнение обаче се проявяват през
втория етап от развитието на застрахователното
отношение – след настъпване на застраховател-
ното събитие.

На първо място тук възниква задължението
на застрахования да уведоми застрахователя за
реализиране на риска. Ако застрахователното
събитие се определя като извършване на непра-
вомерно деяние, веднага след узнаването му
застрахованият е длъжен да съобщи на застра-
хователя. Ако застрахователното събитие е пре-
дявяване на искова претенция за виновно и
противоправно деяние, извършено през опре-
делен ретроактивен период, застрахованият
веднага или в определен в застрахователната
полица срок трябва да уведоми застрахователя.
Той е длъжен да уведоми застрахователя за
настъпването на всяко събитие, което може да
породи претенция или намерение за претен-
ция, както и за завеждане на дело или разслед-
ване във връзка с всяко събитие, за което може
да възникне гражданска отговорност за вреди.
Това уведомително задължение произтича от
закона – чл. 224, ал. 1 КЗ, и задължава застра-
хования в 7-дневен срок от узнаването да съоб-
щава на застрахователя обстоятелствата, които
биха могли да доведат до възникване на граж-
данска отговорност. В същия срок застрахова-
ният е длъжен да уведоми застрахователя за
предявените срещу него искове или за плаща-
нията, които е извършил. 

Какви са последиците от неизпълнение на

посоченото уведомително задължение? Те не са
предвидени в специалната уредба на глава два-
десета, която урежда застраховането на граж-
данска отговорност, а се съдържат в общата част
на имущественото застраховане. 

Докато застрахованият не уведоми застра-
хователя за настъпилото застрахователно съби-
тие, той няма да може да извърши застрахова-
телно плащане и изобщо да изпълни задълже-
нията си по застрахователния договор след
настъпване на застрахователното събитие. Сле-
дователно застрахователят може да прави
възражение за неизпълнен договор. Ако
застрахованият изпълни уведомителното си
задължение забавено, след изтичане на опреде-
ления в договора срок, според чл. 206, ал. 3
КЗ застрахователят има право да откаже да
плати – само ако забавата е извършена с цел да
се попречи на застрахователя да установи
обстоятелствата, при които е настъпило съби-
тието или неизпълнението е направило невъ-
зможно установяването им от застрахователя.
Правилата на имущественото застраховане
обаче се прилагат към ЗГО само ако това
изрично е предвидено в чл. 225 КЗ. Цитирана-
та норма обаче не препраща към чл. 206, ал. 3
КЗ. Това означава, че има празнота в уредбата
на последиците от неизпълнение на задълже-
нието на застрахования да уведоми застрахова-
теля за обстоятелства, които биха могли да
доведат до възникване на неговата гражданска
отговорност. Обикновено тя се запълва от
общите условия по силата на принципа, че
всички въпроси, които не са уредени изрично
от закона, могат да бъдат предмет на уредба в
общите условия. Така застрахователните общи
условия на ЗГО на нотариусите предвиждат, че
застрахователят има право да прекрати дей-
ствието на застраховката, а при настъпило
събитие – да откаже изцяло изплащането или да
намали размера на застрахователното обезще-
тение, ако застрахованият не изпълни уведо-
мителното си задължение, не предприема
разумни действия за избягване или намаляване
на претенцията, не представи поисканите доку-
менти, свързани с установяване на събитието и
размера на вредите, не осигури достъп на
застрахователя до онази част от служебния
архив, която е необходима за изясняване на
събитието и не привлече застрахователя в
съдебния процес по граждански иск срещу него
като трето лице помагач. 
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Според други застрахователни условия
задължението на застрахования при узнаване
на обстоятелствата, които биха могли да доведат
до възникване на отговорност за вреди, причи-
нени на трети лица, както и при узнаване за
намерението на някое лице да предяви претен-
ция срещу него или ако някое лице го обвини в
неправомерно действие или бездействие, което
може да доведе до подобна претенция, се опре-
деля в общите условия като значително с оглед
интереса на застрахователя и затова неговото
неспазване е основание застрахователят да
откаже плащане на обезщетение по силата на
чл. 211, т. 2 КЗ. Тази клауза обаче е нищожна,
защото противоречи на чл. 225 КЗ, който,
както се посочи по-горе, изрично посочва кои
членове от раздела за имущественото застрахо-
ване се прилагат към застраховка „Гражданска
отговорност“, каквато представлява и застра-
ховката на нотариусите. Чл. 211 КЗ, чието
систематично място се намира в главата за иму-
щественото застраховане, не се прилага към
ЗГО, включително и тази на нотариусите. 

Следващо по време задължение на застрахо-
вания нотариус е да иска привличане на застра-
хователя в процеса, ако е предявен иск от увре-
дения срещу застрахования нотариус и ако това
е допустимо от закона. Задължението има
законов характер и целта му е да се защитят
интересите на застрахователя, като му се даде
възможност да участва в процеса, в който ще
бъде установена гражданската отговорност на
нотариуса, който обезпечава застрахователната
закрила. Така той ще може да представя дока-
зателства и да прави възражения срещу претен-
циите на третото увредено лице. От своя страна
чрез привличането се постига процесуална ико-
номия, защото ако бъде осъден да плати,
застрахованият нотариус има обратен иск
срещу застрахователя, по който съдът може да
се произнесе в същото производство. 

Какви са правните последици от неизпълне-
ние на това задължение?

В Кодекса за застраховането не са предвиде-
ни санкции за застрахования, който не иска
привличане на застрахователя в процеса. Но
спогодбата (съдебна или извънсъдебна), постиг-
ната между увредения и застрахования, както и
признаването на задължението от застрахования
имат действие за застрахователя, ако той ги
одобри – чл. 228, ал. 1 КЗ. Всъщност всички
сделки, извършени без участието на едно лице,

не могат да му бъдат противопоставени. В този
смисъл цитираната разпоредба се явява по-
скоро една уточняваща правна норма. И без нея
спогодбата поражда действие само в отноше-
нията между увреденото лице и застрахования и
не може да обвърже застрахователя, ако той
изрично не я одобри. Но ако липсва такова
одобрение, спогодбата и признанието не са
нищожни и ще породят правните си последици. 

Що се отнася до съдебното решение по дело,
по което застрахованият нотариус не е бил при-
влечен, то няма сила на пресъдено нещо за него.
Няма пречка, ако той сметне, че застраховател-
ното обезщетение е основателно присъдено и не
оспорва неговия размер, да го плати директно
на увреденото лице и по този начин да изпълни
задължението си по застрахователния договор.
Но ако в процеса нотариусът е признал задъл-
жението си за обезщетение без одобрението на
застрахователя или ако застрахователят смята, че
процесът е бил воден зле, той може да откаже да
плати. Тогава единственият изход на застрахо-
вания нотариус да получи застрахователна
защита е да предяви иска по чл. 229 КЗ. Него-
вото предявяване е обусловено обаче от удовле-
творяване на увреденото лице от застрахования,
т.е. той може да го предяви успешно, след като
докаже, че е платил обезщетение на вредите на
третото увредено лице.

Друго задължение на застрахования след
настъпване на застрахователното събитие е да
изпълнява дадените от застрахователя нарежда-
ния и предписания в указаните срокове и да
предприема всички мерки, необходими за пре-
дотвратяване на вредите. Неправилно обаче в
застрахователните условия на някои застрахова-
тели неизпълнението на тези задължения е скре-
пено с отказ на застрахователя да плати застрахо-
вателното обезщетение. Такава драстична правна
последица би следвало да настъпи само ако е
налице причинна връзка между неизпълнението
на това задължение и невъзможността застрахо-
вателят да установи истинските причини и да
определи точния размер на вредите от застрахо-
вателното събитие. Неоказването на въздействие
върху причините и размера на вредите не е осно-
вание за отказ за застрахователно плащане.

9. Застрахователно обезщетение 
на трети лица
Когато се разглеждат задълженията на

застрахования при задължителната ЗГО на
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нотариусите, не може да се игнорира интересът
на третото увредено лице. Целта и предназна-
чението на този вид застраховане е да се защи-
тят интересите на третите увредени от нотариу-
са лица. Ако обаче всяко неизпълнение на
задълженията от страна на застрахования води
до отказ на застрахователя да плати застрахова-
телното обезщетение, има опасност третото
увредено лице да не може да реализира своето
пряко право срещу застрахователя. Затова е
необходимо да се прави разлика между после-
диците от неизпълнение на договорните задъл-
жения на застрахования нотариус, които
възникват спрямо него, и тези, които възникват
по отношение на третото увредено лице. 

Увреденият може да иска пряко от застрахо-
вателя обезщетението – чл. 226 КЗ. По силата
на императивната правна норма, която зако-
нодателят е установил изрично в интерес на
третото увредено лице, че застрахователят не
може да откаже да плати застрахователното
обезщетение, позовавайки се на неизпълнение
на някои задължения на застрахования нотари-
ус, а именно:

– Задължението на нотариуса при настъпва-
не на застрахователното събитие да допусне
застрахователя за извършване на оглед на увре-
деното имущество и да представи поисканите
от застрахователя документи, пряко свързани с
установяването на събитието и на размера на
вредите – чл. 207, ал. 3 КЗ. 

– Застрахователят не може да откаже на тре-
тото лице да му плати застрахователно обезще-
тение, ако застрахованият не извърши необхо-
димите действия за ограничаване на вредите от
застрахователното събитие и не следва указа-
нията на застрахователя – чл. 207, ал. 4 КЗ. 

– Застрахователят не може да откаже на тре-
тото увредено лице да заплати застрахователно-
то обезщетение, ако застрахованият не е
изпълнил задължението си в 7-дневен срок от
узнаването да съобщи на застрахователя
обстоятелствата, които биха могли да доведат до
възникване на гражданска отговорност, както и
да го уведоми за предявените срещу него иско-
ве или за плащанията, които е извършил – чл.
224, ал. 1 КЗ. 

– Застрахователят не може да направи на
третото лице и възражения за самоучастие на
застрахования, тъй като ЗГО е задължителна
застраховка – аргумент от чл. 226, ал. 2 КЗ.
След като удовлетвори третото лице, застрахо-

вателят придобива регресно право срещу
застрахования нотариус, който е поел част от
покрития застрахователен риск. 

– Застрахователят не може да откаже да
плати на третото увредено от нотариуса лице и
когато деянието, което реализира риска, е
извършено умишлено. Макар при умишлено
причиняване на застрахователното събитие
застрахователят да се освобождава от отговор-
ност, по силата на специална правна норма –
чл. 226, ал. 3 КЗ застрахователят се задължава
да плати на третото увредено лице, тъй като
ЗГО има задължителен характер. След това
застрахователят има регресен иск срещу застра-
хования нотариус за всичко, което е платил на
третото лице – чл. 227, т. 1 КЗ.

– Застрахователят е длъжен да заплати на
третото увредено лице всички суми, които
застрахованият е задължен по силата на закона
да заплати като обезщетение за вреди, причи-
нени на трети лица поради виновно неизпъл-
нение на професионалните му задължения.
Освен това той дължи и съдебните разноски по
дела срещу застрахования, образувани въз
основа на искове, покрити от застраховката,
стига обаче застрахователят да е бил привлечен
в процеса. Заплаща се и законната лихва от
момента на настъпване на застрахователното
събитие – възникването на гражданската отго-
ворност – извършеното непозволено уврежда-
не до изплащане на пълния размер на застра-
хователното обезщетение. Без значение е дали
застрахованият нотариус е изпълнил задълже-
нието си да съобщи за обстоятелствата, които
биха могли да доведат до възникване на граж-
данската отговорност, или да съобщи за предя-
вените срещу него искове или за извършените
от него плащания. Застрахователят няма право
при задължителната ЗГО, каквато е и застра-
ховката на нотариуса, да отказва на увреденото
лице законната мораторна лихва, която се
начислява от деня на непозволеното уврежда-
не, а след като я изплати, има право на регрес за
тази сума срещу застрахования, освен ако той
не е изпълнил задължението си по причини,
които не могат да му се вменят във вина –
чл. 227, т. 2 КЗ.

Застрахователят може да направи на третото
увредено лице всички възражения, които нота-
риусът има спрямо увреденото лице – напр.
възражение за изтекла погасителна давност; за
съпричиняване на вредите – чл. 51, ал. 2 ЗЗД –
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напр. ако претендиращият обезщетението на
вредите също така е допринесъл за тяхното
настъпване; за изключителната вина на клиента
– последният съзнателно е подвел нотариуса
или двете страни по сделката са действали с общ
умисъл и са целели извършването на противо-
законното действие, подвели са нотариуса или
са го поставили в заблуждение. 

Застрахователят плаща до размера на отго-
ворността на нотариуса, която, както се посо-
чи, е лимитирана в чл. 73, ал. 1 ЗННД, но не
повече от застрахователната сума. В застрахо-
вателния договор се уговаря максималната
сума, която е определена от Нотариалната
камара съгласно чл. 30 ЗННД, т.е. която не
може да надвишава лимита, определен от Нота-
риалната камара. В застрахователния договор
се определят две застрахователни суми – едната
е лимитът на отговорността за едно застрахова-
телно събитие, а другата е агрегатна сума – мак-
сималният размер на отговорността за всички
застрахователни събития, настъпили през вре-
метраене на застраховката. В рамките на двата
лимита се включва и отговорността на помощ-
ник-нотариусите и служителите в нотариалната
кантора, които, какво вече се изтъкна, влизат
също така в субектните граници на застраховка-
та. Размерът на застрахователната сума се
посочва от застрахования в предложението за
сключване на застрахователния договор.

Ако е образувано наказателно производство
срещу нотариуса, застрахователят може да
отложи плащането на застрахователното обез-
щетение до неговото приключване, защото от
решаването на наказателното дело зависи съд-
бата на гражданския иск на увреденото лице
срещу нотариуса. 

В рамките на задължителното ЗГО на нота-
риусите застрахователят покрива и изплаща
застрахователното обезщетение, съдебните раз-
носки, разноските по воденето на преговорите
за уреждане на щетата, законната лихва от деня
на настъпване на застрахователното събитие до
изплащане на обезщетението – чл. 223, ал. 2
КЗ, при положение че застрахованият е изпъл-
нил всички предхождащи плащането задълже-
ния, като е уведомил застрахователя и го е
привлякъл като трето лице – помагач в проце-
са, който увреденото лице води срещу него.
Застрахователят отговаря до размера на застра-
хователната сума. Той се освобождава от отго-
ворност, ако този лимит или ако агрегатната

сума се е изчепила през времетраенето на
застраховката. 

Основанията за плащане на застрахователно
обезщетение са извънсъдебното споразумение
между делинквента и пострадалото лице, ако то
е одобрено от застраховател, или извънсъдебно
споразумение между застрахователя и увреде-
ното лице. При спор относно основанието или
размера на дължимото застрахователно обез-
щетение застрахователят може да плати при
наличието на влязло в сила съдебно решение
срещу него или срещу застрахования. 

Увреденото лице може да търси директно
плащането на застрахователното обезщетение
от застрахователя на основание на своя пряк
иск по чл. 226 КЗ или ако е снабдено с влязло
в сила решение срещу застрахования, може да
претендира плащането на застрахователното
обезщетение от застрахователя въз основа на
изпълнителен лист срещу застрахования. 

По начало застрахователното обезщетение се
плаща на увреденото лице. Застрахованият
нотариус може да претендира неговото запла-
щане, когато е удовлетворил пострадалото лице
– чл. 229 КЗ. За тази цел застрахованият след-
ва да се е снабдил с влязло в сила съдебно или
арбитражно решение срещу увреденото лице
срещу нотариуса или плащането трябва да е ста-
нало със знанието и одобрението на застрахова-
теля. Ако застрахователят оспорва основанието
или размера на деликтното плащане, нотариусът
следва да предяви иск срещу застрахователя. 

10. Законна лихва
Законната лихва върху застрахователното

обезщетение се начислява от момента на изис-
куемостта на вземането, която в имуществено-
то застрахователно право е 15 дни след предста-
вяне на всички изискуеми документи, необхо-
дими за определянето му – аргумент от чл.
208, ал. 1 КЗ във връзка с чл. 225 КЗ.

При изчерпване на застрахователната сума
или на общия лимит в агрегат, застраховката се
прекратява поради липса на застрахователна
сума, тъй като същата е съществен елемент на
застрахователния договор. В този случай може
да се сключи нова застраховка или да се плати
нова застрахователна премия, ако това е пре-
двидено в договора. В случаите, когато обаче
лимитът в агрегат не е в състояние да покрие
всички вреди, причинени на няколко лица от
едно и също или различни застрахователни
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събития, настъпили последователно в рамките
на застраховката, щетите би следвало да се обез-
щетят от застрахователя пропорционално – в
зависимост от съотношението между размерите
на претърпените вреди. 

11. Съзастраховане на нотариуса
Ако един нотариус сключи два или повече

застрахователни договори, с които се покрива
един и същ риск – неговата отговорност за един
и същ период от време по всяка застраховка, се
дължи обезщетение в размер на пропорцията,
съответстваща на съотношението между разме-
рите на застрахователните суми, уговорени по
издадените полици.  

12. Самоучастие на застрахования 
нотариус
В застрахователния договор може да се уго-

вори самоучастие на застрахования (франши-
за). Самоучастието може да бъде условно или
безусловно. Съгласно чл. 194, ал. 3 КЗ при
условното самоучастие застрахователят отгова-
ря за задължението си по застрахователния
договор само ако настъпилите вреди надвиша-
ват определен размер, а при безусловното – той
ще отговаря само за тези вреди, които надхвър-
лят размера на вредите, които поема застрахо-
ваният – чл. 194, ал. 2 КЗ.

Особеното при задължителната ЗГО, вклю-
чително и тази на нотариуса, е, че застрахова-
телят не може да прави възражение за самоуча-
стие на застрахования спрямо третото увредено
лице – чл. 226, ал. 2 КЗ. Той може да направи
такова възражение само на застрахования, ако
той упражни правото си на основание чл. 229
КЗ. В случай че застрахователят удовлетвори
увреденото лице и плати на него застраховател-
ното обезщетение, той има право на регресен
иск срещу застрахования за тази част от обез-
щетението, която отговаря на степента на само-
участието на застрахования.

13. Правни средства за защита на 
нотариуса в случаите, когато няма 
застрахователна защита
Не е възможно задължителната ЗГО да

обхване всички случаи на гражданска отговор-
ност на нотариуса. Възможно е нотариусът да
пропусне да сключи застраховка или непозволе-
ното увреждане да настъпи след като той е преу-
становил извършването на професионалната си

дейност, или конкретният случай попада в едно
от изключенията от застрахователната защита,
или застрахователят не отговаря, защото нота-
риусът като застрахован не изпълнява някое от
предвидените в закона или договора задълже-
ния, или размерът на вредите надхвърли разме-
ра на максималната застрахователна сума. Тряб-
ва да се помисли за варианти за гарантиране на
плащането на дължимото деликтно обезщетение
от нотариуса на третите лица. Аз вече съм ги
посочила в статията си от 1998 г.9 Тези правни
средства са три – допълнителна доброволна
застраховка на професионалната отговорност на
нотариусите, която може да бъде индивидуална
или групова; създаване на гаранционен фонд от
застрахователите, които извършват задължител-
на ЗГО на нотариусите, и трето, самозастрахо-
ване на нотариусите.

Доброволна допълнителна ЗГО на нота-
риусите

Както се изтъкна, съгласно чл. 30, ал. 1
ЗННД, минималният и максималният размер
на застрахователната сума се определят от
Нотариалната камара. По задължителната ЗГО
не може да се сключи застраховка, която над-
хвърля максималния размер. Няма пречка
обаче нотариусът да сключи договор за допъл-
нителна доброволна ЗГО при същия или при
друг застраховател за отговорността си, която
надхвърля размера по задължителната ЗГО.
Ако се окаже, че дължи на трети лица обезщете-
ние, по-голямо от максималната застрахова-
телна сума по задължителната ЗГО, той може
да претендира покритието по силата на добро-
волната застраховка. В този случай застрахова-
телят по доброволната застраховка се ангажира
след като е изчерпена цялата сума по задължи-
телното ЗГО. Доброволната застраховка има
субсидиарен характер и влиза в сила, ако липсва
покритие по задължителната ЗГО.

Доброволната ЗГО може да бъде индивиду-
ална или групова. Във втория случай тя се
сключва чрез Нотариалната камара в полза на
всички нотариуси или на тези, които са изрази-
ли желание за това. 

9Голева, П. Задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на нотариусите,
Съвременно право, 1998, бр. 1, с. 35.
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Създаване на гаранционен фонд от
застрахователите, които извършват
задължително ЗГО

Гаранционният фонд трябва да бъде персо-
нифициран, да бъде обявен от закона за юри-
дическо лице. Той може да има самостоятелно
съществуване и предметът му на дейност да се
ограничава само до покритие на отговорността
на нотариусите. Възможно е обаче да се поми-
сли да се разшири дейността на сега съществу-
ващия гаранционен фонд по чл. 287 КЗ, който
обхваща само задължителните застраховки
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите
и задължителната застраховка „Злополука“ на
пътниците в обществения транспорт. 

Гаранционният фонд извършва плащания по
задължителната ЗГО на нотариусите за вреди,
причинени от нотариус, който няма сключена
задължителна ЗГО, която да покрива тези
вреди, или има такава, но тя не покрива всички
вреди и част от тях остават необезщетени. 

Фондът набира средства от застрахователи-
те, които предлагат задължителна ЗГО. Те пра-
вят във фонда вноски, които представляват
отчисления от застрахователните премии по
задължителната ЗГО на нотариусите. 

Гаранционният фонд може да се създаде
като самостоятелно юридическо лице към
Нотариалната камара. Последната по предло-
жение на фонда или по своя инициатива опре-
деля размера на вноските във фонда и срока за
тяхното внасяне. Годишните вноски на застра-
хователите са част от застрахователните премии
и се отчитат като разходи. Вноската във фонда
се посочва в застрахователния договор. 

Фондът се управлява от управителен съвет,
който взема решение за извършване на дължи-
мите плащания. По-подробно условията и
редът за изплащане на обезщетения от фонда се
определят в неговия правилник. За изплащане
на обезщетение увреденото лице предявява
претенцията си или пред който и да от застра-
хователите, предлагащи задължителна ЗГО, или
пред самия фонд, като към молбата се прилагат
доказателства за основателността на претен-
цията. Застрахователят само събира доказател-
ствата, но окончателното решение за определя-
не на размера се взема от самия фонд. 

Гаранционният фонд се създава само за да се
защитят интересите на третите увредени от

виновния причинител на вредите нотариус. Той
няма за цел да защити незастрахования нотари-
ус. След като фондът обезщети увредените от
виновния, но незастрахован нотариус лица,
той встъпва в правата на удовлетворения кре-
дитор срещу нотариуса за възстановяване на
платеното от него, заплатената законна лихва и
разноските по плащането. Следователно функ-
ционирането на гаранционния фонд не осво-
бождава нотариуса от неговата гражданска
отговорност. В крайна сметка неговата отго-
ворност към третото увредено лице се превръ-
ща в отговорност към гаранционния фонд.

Самозастраховане
При него се създава гаранционен обезщети-

телен фонд, но не от застрахователите, които
извършват задължително ЗГО, а от самите нота-
риуси, по-точно от тяхното обединение –
Нотариалната камара. При самозастраховането
се изключва участието на застраховател, което не
означава ликвидиране и заличаване на задължи-
телната ЗГО. Задължителната ЗГО е предвиде-
на, както се отбеляза и по-горе, в интерес на
третите увредени от виновния нотариус лица.
Самозастраховането цели обратно, защита на
нотариусите в случаите, когато няма пълно
застрахователно покритие или то изобщо лип-
сва, поради което нотариусът следва да заплаща
обезщетение на третото увредено от него лице.
За разлика от гаранционния обезщетителен
фонд, самозастраховането се организира и
финансира от вноски на нотариусите. Постъ-
пленията във фонда представляват отчисления
от задължителните вноски в полза на Нотариал-
ната камара съгласно чл. 32 ЗННД. Те се упра-
вляват от фонд, който се обявява от закона за
самостоятелно юридическо лице, управлявано
от управителен съвет. Фондът взема решение за
изплащане на обезщетение на този нотариус,
който е платил или е осъден да плати деликтно
обезщетение на третото увредено от него лице в
случаите, когато задължителната или добровол-
ната ЗГО не покриват вредите. Разликата с
обезщетителния фонд е отсъствието на суброга-
ция – при самозастраховането фондът не встъп-
ва в правата на удовлетворения кредитор срещу
нотариуса и не търси възстановяване на плате-
ното от него обезщетение. 
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ППрроофф..  дд..юю..нн..  ВВллааддииммиирр  ППееттрроовв

Край на този спор сложи Върховният каса-
ционен съд на Република България, Първо
гражданско отделение с ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КОСТАДИНКА АРСОВА и ЧЛЕНОВЕ:
ВАСИЛКА ИЛИЕВА и ДАНИЕЛА СТОЯ-
НОВА, с решение по докладваното от съдия
Василка Илиева гр.д. № 673/2011 г. С реше-
нието си Върховният касационен съд, Първо
гражданско отделение, оставя в сила като правил-
но и обосновано въззивното решение № 118 от
10 март 2011 г., постановено по гр.д.
№ 1078/2010 г. на Пловдивския апелативен
съд, с което е потвърдено решение №1064 от 9
юли 2010 г., постановено по гр.д.
№ 1596/2008 г. на Пловдивския окръжен съд,
с което са отхвърлени като неоснователни предя-
вените от Симеон Борисов Сакскобургготски и
Мария-Луиза Борисова Хробок срещу Държа-
вата, представлявана от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството, искове за
признаване собствеността и предаване владение-
то върху бивш царски дворец „Кричим“, попа-
дащ в имот № 000539 по плана на землището
на с. Куртово Конаре, община Стамболийски, и
състоящ се от постройки, застроени на 2384
кв. м и представляващи както следва:

Дворец – масивна, монолитна, двуетажна
сграда с частично стоманобетонови елементи –
колони, греди, с тухлени стени на вароцименто-
ва мазилка, дървена покривна конструкция и
покрив с керемиди, със застроена площ от
770 кв. м според геодезическо заснемане от
2004 г., а според описа на К. Георгиев от
1946 г. застроена на площ от 725 кв. м, попа-
дащ в имот № 000539 в землището на с. Кур-
тово Конаре, общ. Стамболийски;

Жилище за свитата – масивна двуетажна сгра-
да с дървена покривна конструкция, покрита с
керемиди, със стени от тухлена зидария и с
обшивка по стрехите, със застроена площ от 181
кв.м според геодезическо заснемане от 2004 г.,
а според описа на К. Георгиев от 1946 г. застро-
ена на площ от 177 кв.м, попадаща в имот

№ 000539 в землището на с. Куртово Конаре,
общ. Стамболийски;

Жилище за персонала – масивна едноетажна
сграда с обитаемо подпокривно пространство –
мансарден етаж с капандури, с мазе, с дървен
гредоред и бетонова плоча, тухлени стени, изма-
зана отвън и отвътре, с дървена покривна кон-
струкция, покрита с керемиди и със застроена
площ от 188 кв.м според геодезическо заснемане
от 2004 г., а според описа на К. Георгиев от
1946 г. застроена на площ от 155 кв.м, попада-
ща в имот № 000539 в землището на с. Кур-
тово Конаре, общ. Стамболийски;

Жилище за персонала (Австрийска къща) –
паянтова двуетажна сграда с тераса отпред в
средната й част, с масивна бетонова плоча на
първия етаж и дървена конструкция за втория
етаж, тухлена зидария, измазана отвън и отвът-
ре, покрив – дървена конструкция, покрита с
ламарина, с външно каменно стълбище и вът-
решно дървено стълбище със застроена площ от
125 кв.м според геодезическо заснемане от
2004 г., а според описа на К. Георгиев от
1946 г. застроена на площ от 122 кв.м, попада-
ща в имот № 000539 в землището на с. Кур-
тово Конаре, общ. Стамболийски;

Къща на управителя – масивна едноетажна
сграда с дървен гредоред, двускатен покрив, дър-
вена покривна конструкция, покрита с кереми-
ди, тухлени стени, измазани отвън и отвътре със
застроена площ от 78 кв.м според геодезическо
заснемане от 2004 г., а според описа на К.
Георгиев от 1946 г. застроена на площ от 73
кв.м, попадаща в имот № 000539 в землище-
то на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски;

Конюшня с баня – масивна едноетажна
постройка с тухлени стени и дървена покривна
конструкция, покрита с керемиди със застроена
площ от 236 кв.м според геодезическо заснема-
не от 2004 г., а според описа на К. Георгиев от
1946 г. застроена на площ от 153 кв.м, попада-
ща в имот № 000539 в землището на с. Кур-
тово Конаре, общ. Стамболийски;

Кухня – масивна едноетажна постройка с
дървен гредоред и тухлени стени, измазана отвън

Съдебният спор за собствеността на
двореца „Кричим” вече е история
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и отвътре, с обшити стрехи и под – мозайка на
фигури, покрив – дървена конструкция, и врати
– таблени, със застроена площ от 200 кв.м спо-
ред геодезическо заснемане от 2004 г., а според
описа на К. Георгиев от 1946 г. застроена на
площ от 150 кв.м, попадаща в имот
№ 000539 в землището на с. Куртово Конаре,
общ. Стамболийски;

Къща на Келерер – дъсчена, едноетажна
постройка с дървена конструкция, обшита с
дъски, с покрив – покрит с ламарина, и под –
покрит с дюшеме, със застроена площ от
30 кв.м според геодезическо заснемане от
2004 г., а според описа на К. Георгиев от 1946
г. застроена на площ от 20 кв.м, попадаща в
имот № 000539 в землището на с. Куртово
Конаре, общ. Стамболийски;

Цветарник стар (оранжерия със стъклен
покрив) – масивна едноетажна сграда със
застроена площ от 115 кв.м според геодезическо
заснемане от 2004 г., а според описа на
К. Георгиев от 1946 г. застроена на площ от
106 кв. м, попадаща в имот № 000539 в зем-
лището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболий-
ски;

Помпа за вода – масивна двуетажна стопан-
ска постройка с тухлени стени и гредоред, с дър-
вени вътрешни стълби, неизмазани стени и без
дограма, със застроена площ от 27 кв.м според
геодезическо заснемане от 2004 г., а според
описа на К. Георгиев от 1946 г. застроена на
площ от 24 кв.м, попадаща в имот № 000539
в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стам-
болийски;

Бензинова помпа (цистерна за бензин към
къщата) – масивна едноетажна постройка със
застроена площ от 8 кв.м, попадаща в имот
№ 000539 в землището на с. Куртово Конаре,
общ. Стамболийски;

Бункер (бетон-арме) – със застроена площ
от 99 кв.м според геодезическо заснемане от
2004 г., а според описа на К. Георгиев от
1946 г. застроена на площ от 136 кв.м, попада-
ща в имот № 000539 в землището на с. Кур-
тово Конаре, общ. Стамболийски;

Бетонна ограда, състояща се от бетонови
колони и бетонови елементи около целия имот
„Бивш царски дворец Кричим“;

Бетонна ограда и върху нива от 86.500 дка,
находяща се в землището на с. Куртово Конаре,
местността Стария яхър, Училищна нива, при
съседи: от всички страни Държавна гора Курт
Кория и попадаща в имот № 000539;

Нива от 25 дка, находяща се в землището на

с. Куртово Конаре, местността Зелени град, при
съседи: от три страни Държавна гора Курт Кория
и път, попадаща в имот № 000539;

Нива от 260 дка, находяща се в землището
на с. Куртово Конаре, местността Липата, мест-
ността Личеви поляни и местността Петкови
каваци, при съседи: от всички страни Държавна
гора Курт Кория и Стария път за гр. Пловдив,
попадаща в имот № 000538.

Внимателното и подробно проследяване на
развитието на съдебния спор за правото на соб-
ственост върху двореца „Кричим“, предполага да
бъдат посочени предпоставките, етапите и кон-
кретните факти около неговото пораждане и
развитие до финалния акт, с който се слага край
на този спор – решението на Върховния каса-
ционен съд. 

С Решение № 12 от 4 юни 1998 г. по к.д.
№ 13/1998 г. (обн. ДВ, бр. 66 от 10 юни
1998 г.), въз основа на искане на главния про-
курор на Република България, на основание чл.
149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, Конститу-
ционният съд на Република България обявява за
противоконституционен Закона за обявяване
държавна собственост имотите на семействата на
бившите царе Фердинанд и Борис и на техните
наследници – ДВ., бр. 305 от 31 декември
1947 г. (нататък ще бъде използвано съкраще-
нието ЗОДС).

Процедурите по реституирането започват
веднага след приемането на Решение № 12 от 4
юни 1998 г. от Конституционния съд, по време-
то на администрацията на правителството на
министър-председателя Иван Костов и отразя-
ват една сложна хронология от актове на длъж-
ностни лица и възможни политически съображе-
ния. Въобще не се разисква въпросът и поставя
под съмнение, има ли реституционен характер
Решение № 12/98 на Конституционния съд.
Това се приема като разбираемо от само себе си
и безспорно, а проблемът се съсредоточава глав-
но около практическите въпроси по реституира-
нето на имотите, много от които са публична
държавна и публична общинска собственост,
поради което са подчинени на специален зако-
нов режим.

Симеон Сакскобургготски вече е заявил
определени апетити за участие в политическия
живот и управлението на страната и на урежда-
нето на реституционните му претенции се гледа
и през призмата на участието му във възможни
коалиции и ползването на обществените симпа-
тии към неговата личност, за наклоняването на
изборните везни в една или друга полза. Перио-
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дът след решението на Конституционния съд,
той сякаш се дезинтересира от въпросите за
реституцията. Наистина, чрез свои пълномощ-
ници на два пъти – 23 ноември 1998 г. и на 2
август 2000 г., той сезира областния управител
на Софийска област и кмета на община Само-
ков, с искане за деактуване и връщане на имоти,
които по силата на Решение № 12/98 на Кон-
ституционния съд счита, че са му възстановени.
Това е период обаче, в който Симеон Сакско-
бургготски прехвърля тежестта на усилията си не
толкова върху борбата за връщането на наслед-
ствените му имоти, колкото на опитите да изгра-
ди политическо влияние, което да му осигури
спечелването на изборите и оглавяването на
изпълнителната власт на страната. Това е и
период, в който той все още се опитва да поддър-
жа имиджа на безкористен политик, дошъл с
високата мисия да помогне на своята страна и
както обеща, в навечерието на изборите през
2001 г., да я направи за 800 дни богата и бла-
годенстваща. За съжаление лековерният българ-
ски народ много лесно, за кой ли път, се улови на
тези обещания, видя в Симеон Сакскобурггот-
ски надежда за излизане от дълбоката икономи-
ческа и морална криза, припозна го като благо-
роден и културен водач и на изборите му даде
своето доверие. А този водач много бързо пока-
за на какво е способен.

На 24 юли 2001 г. е избран нов Министер-
ски съвет с министър-председател Симеон Сак-
скобургготски. Областният управител на Со-
фийска област Мариана Томчева е заменена с
Олимпи Кътев, а за министър на държавната
администрация e назначен Димитър Калчев.
Олимпи Кътев и Димитър Калчев извършват
необходимото, претенциите на министър-пред-
седателя да бъдат удовлетворени.

По предложение на Димитър Калчев, с ПМС
№ 282 от 13 декември 2001 г. Министерският
съвет изменя чл. 1 от ПМС № 118/93 и изважда
от обектите, които се осигуряват от бюджета на
Министерския съвет, дворецът „Бистрица“ и
хижа „Саръ гьол“. Причини за това решение на
Министерския съвет не са посочени. Трябва да се
разчисти пътят за обявяването на имотите за
частна държавна собственост, поради отпаднало-
то им качество на публична държавна собстве-
ност, съгласно чл. 6 от Закона за държавната соб-
ственост. С двореца „Ситняково“ нещата са още
по-лесни, защото с Решение № 241/95 г. на
Министерския съвет върху този дворец е отстъпе-
но безвъзмездно правото на ползване на Съюза
на българските писатели и неговото стопанисване

и експлоатация не се осигурява от бюджета на
Министерския съвет. За „Ситняково“ областният
управител Олимпи Кътев одобрява акт за частна
държавна собственост № 1357 и го изпраща на
22 юли 2003 г. на Министерския съвет за стано-
вище, с оглед предстоящото му деактуване. На
основание чл. 27, ал. 1 от Устройствения правил-
ник на Министерския съвет, министър Димитър
Калчев внася проект за решение на
Министерския съвет, с което, на основание чл.
62, във връзка с чл. 59, ал. 3 от Закона за дър-
жавната собственост предлага, Министерският
съвет да приеме решение за прекратяване на без-
възмездното право на ползване на Съюза на бъл-
гарските писатели. На заседание на Мини-
стерския съвет на 24 юли 2003 г. предложение-
то е прието и с Решение № 527 от 25 юли 2003
г. безвъзмездно учреденото право на ползване на
Съюза на българските писатели е прекратено.

В резултат на тези подготвителни работи, за
да бъде удовлетворена претенцията на мини-
стър-председателя Симеон Сакскобургготски и
лидер на управляващата партия – НДСВ, на
основание решение на Конституционния съд №
12/98 и чл. 78, ал. 1 ЗДС, на 18 октомври
2002 г. областният управител Олимпи Кътев
издава Заповед № ОА-319/18.10.2002 г. за
отписване от актовите книги на хижа „Саръ
гьол“ и Заповед № ОА-318/18.10.2002 г. за
отписване от актовите книги на терен и дворец
„Царска Бистрица“ и предаването на владението
на имотите на техните „собственици“ – наслед-
ниците на цар Фердинанд І и Борис ІІІ – Симе-
он Сакскобургготски и сестра му Мария-Луиза
Хробок. Комисия, назначена от министъра на
държавната администрация, изпълнява заповед-
та за въвод във владение.

Година по-късно, на 17 ноември 2003 г.,
областният управител Олимпи Кътев на същото
основание – Решение № 12/98 г. на Конститу-
ционния съд и чл. 78, ал. 1 ЗДС, със Заповед
№ ДИ-524 заповядва отписване на двореца
„Ситняково“ и предаване на владението на пра-
воимащите. Заповедта трябва да се приведе в
изпълнение от Дирекция „Административен
контрол, регионално развитие и държавна соб-
ственост“ към областната управа. 

За тези действия на областния управител
Олимпи Кътев, в Софийска градска прокуратура
е образувано досъдебно производство, за уста-
новяване налице ли са доказателства за извърше-
но престъпление по служба по чл. 282, ал. 2, във
връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс от длъж-
ностни лица от администрацията на областната



управа на Софийска област. Досъдебното про-
изводство завършва с постановление за прекра-
тяване от 26 ноември 2007 г., в което се посоч-
ва, че действията на областния управител Олим-
пи Кътев са съобразени и контролирани от съот-
ветния орган по чл. 66 ЗДС – от министъра на
регионалното развитие и благоустройството. Че
от обективна страна не е налице нарушаване на
служебните задължения, нито неизпълнение на
тези служебни задължения и че не са налице
доказателства за превишаване на права или
власт, както от длъжностни лица от администра-
цията на областната управа на София-област,
така и от страна на Олимпи Кътев.

Постановлението на прокурора при Софий-
ска градска прокуратура завършва с констата-
цията, че „прокуратурата не разполага с право-
мощия по реда на гражданско-съдебния и адми-
нистративно-съдебния надзор. Тя не може да
атакува заповедите на областния управител и не
може да предявява искове за собственост в
защита на държавен интерес“.

Със Заповед № РД-57-34/23.01.2001 г.,
кметът на Столична община Стефан Софиян-
ски нарежда да бъдат отписани от актовите книги
за общинска собственост и да се предаде на
наследниците на царете Фердинанд І и Борис ІІІ,
владението на недвижим имот – парк „Врана“,
терен и сгради. И тук основание за издаване на
заповедта е Решение № 12/98 на Конститу-
ционния съд, чл. 64, ал. 1 ЗОС и копие от про-
ектооригинал на нотариален акт от 1928 г.

Съгласно чл. 64, ал. 1 ЗОС, недвижимите
имоти – общинска собственост, неправилно
актувани като такива, както и тези, основанието
за актуването на които е отпаднало, се отписват
от актовите книги и се връщат на собственика със
заповед на кмета на общината.

Проектооригиналът на нотариален акт за
собственост върху недвижим имот е издаден въз
основа на обстоятелствена проверка и протокол-
но определение от 7.07.1928 г. Протоколното
постановление е унищожено съгласно Заповед
№ 375 от 18.11.1949 г., а проекто-оригиналът
на нотариалния акт е подреден в т. VІІІ, № 159,
нот. дело № 328/1928 г. С него обаче не се
признава собственост на цар Борис ІІІ върху
имота от около 2650 дка – имение (стопанство)
„Врана“, в землището на с. Горни Лозен,
Софийско, а собственост по давностно владение
на Интендантството на Цивилната листа на
Негово Величество Царя.

В проекто-оригинала на нотариалния акт
№ 159 от 12 септември 1928 г. на ІV нотариус

при Софийския окръжен съд, издаден на
Интендантството на Цивилната листа на Негово
Величество Царя (чрез пълномощника на
Интендантството – адв. Мишайков), за имение-
то (стопанството) „Врана“ от около 2650 дка в
землището на с. Горни Лозен, Софийско, в
забележка към описа има отразено едно много
важно обстоятелство – че постройките, които
също са собственост на Интендантството, не са
вписани в проектооригинала.

Друго интересно и важно обстоятелство, във
връзка с възстановяването на собствеността
върху имота „Врана“, е свързано с издаденото от
Софийски градски съд, по искане на пълномощ-
ника на Симеон Сакскобургготски и Мария-
Луиза Хробок Асен Ошанов заверено копие от
нотариален акт от 1928 г. Това е проектоориги-
налът за нотариален акт, въз основа на обстоя-
телствена проверка, но първата страница е била
преснета, без изписаното в най-горния десен
ъгъл „проекторигинал“, а печатът е поставен на
мястото, където е следвало да бъде подписът на
нотариуса. Проектооригиналът не е бил подпи-
сан от нотариус. Служителката от Обща архива
на Софийски градски съд не е сравнила бланката
на проектооригинала с копието, на което е
поставила печат и върху което с личния си под-
пис е удостоверила идентичността на копието с
проектооригинала на нотариалния акт. Издаде-
ното копие не е представено за доклад пред
съдия.

Трябва специално да отбележа изключител-
ната почтеност на Тодор Капитанов, ІV нотари-
ус при Софийския окръжен съд, благодарение
на който съществува доказателство за недействи-
телността на вписването на „проектооригинала“
на Нотариален акт за собственост върху недви-
жим имот по обстоятелствена проверка, том
VІІІ, № 159, регистър 159, нотариално дело
№ 328/1928 г.

Нотариусът Тодор Капитанов, в съответствие
със Закона за нотариусите и мировите съдии,
които извършват нотариални дела, е подвързал
неподписания от него Нотариален акт за соб-
ственост върху недвижим имот по обстоятел-
ствена проверка, том VІІІ, № 159, регистър
159, нотариално дело № 328/1928 г., от 12
септември 1928 г., в книгата за нотариалните
актове, като напълно законосъобразно не е зачел
неговото действие. Поради това, вместо да даде
следващия номер № 160 на Нотариалния акт за
право на собственост върху недвижим имот,
признато чрез обстоятелствена проверка, по
нотариално дело № 257/1928 г., извършен два
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дни по-късно – на 14 септември 1928 г., нота-
риусът Тодор Капитанов вписва под том VІІІ,
№ 159, регистър 159, нотариално дело
№ 257/1928 г., по който нотариален акт приз-
нава за собственици по давност съвършено раз-
лични лица – Стоичко Грозданов и Мито Сто-
ичков Грозданов, върху имоти в землището на
с. Обрадовци, Софийска околия.

По този начин се опровергава твърдението на
пълномощниците на Симеон Сакскобургготски
и Мария-Луиза Хробок, че оригиналът на нота-
риален акт том VІІІ, № 159, регистър 159,
нотариално дело № 328/1928 г. е унищожен,
поради изтекъл срок на съхранение. Подписан
оригинал на такъв нотариален акт просто не
съществува. А за да прикрият липсата на дей-
ствителен, вписан в нотариалните книги нота-
риален акт за придобиване право на собственост
върху имението (стопанство „Врана“ от около
2650 дка, в землището на с. Горни Лозен,
Софийско), макар и по давност, в полза на
Интендантството на Цивилната листа, Симеон
Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок, чрез
своя пълномощник Асен Ошанов се снабдяват
със Съдебно удостоверение, Изх. № нот. дело
328/1928 г., ІІ нотариус от 19.02.2004 г., в
което се посочва, че в Актовата книга (том VІІ от
1927 г., том VІІІ от 1927 г. и том ІХ от 1928 г.),
на ІV нотариус при Софийския окръжен съд, е
описан нотариален акт за собственост върху
недвижим имот по обстоятелствена проверка –
том VІІІ, № 159, регистър 159, нотариално
дело № 328/1928 г.“

Съдебното удостоверение не отразява двете
изключително важни обстоятелства, които пра-
вят недоказана претенцията на Симеон Сакско-
бургготски и Мария-Луиза Хробок, че са соб-
ственици на имението (стопанство „Врана“, от
около 2650 дка). Защото не отразява, че нота-
риалният акт том VІІІ, № 159, регистър 159,
нотариално дело № 328/1928 г. от 12 септем-
ври 1928 г. е за придобиване по давност на име-
нието – стопанство „Врана“, не от монарха –
цар Борис ІІІ, а от Интендантството на Цивил-
ната листа. И че нотариалният акт том VІІІ,
№ 159, регистър 159, нотариално дело
№ 328/1928 г. от 12 септември 1928 г. е „про-
ектооригинал“ за нотариален акт, който не е
подписан от ІV нотариус Тодор Капитанов и е
подвързан в актовата книга за нотариални акто-
ве, но не е вписан. На негово място в актовите
книги, под същия номер и регистър, но по раз-
лично нотариално дело е подвързан, но и вписан
нотариален акт том VІІІ, № 159, регистър 159,

нотариално дело № 257/1928 г., извършен два
дни по-късно – на 14 септември 1928 г., който
се отнася за съвършено различни лица и имоти.

Въз основа на молба от Асен Ошанов – пъл-
номощник на Симеон Борисов Сакскобурггот-
ски, Джованна Савойска и Мария-Луиза Хро-
бок (като наследници на царете Фердинанд І и
Борис ІІІ) за деактуване на двореца „Врана“, на
23 януари 2001 г. кметът на Столична община
Стефан Софиянски издава Заповед № РД-57-
34/23.01.2001 г. за отписване от актовите
книги за общинска собственост и предаването на
владението върху парк „Врана“ с площ 800 хил.
кв.м, заедно с построените в имота сгради.
Правно основание за издаването на заповедта е
Решение № 12/98 на Конституционния съд,
чл. 64, ал. 1 ЗОС и копието на проектоориги-
нала на нотариалния акт от 1928 г., заверено от
Софийски градски съд.

Месеци по-късно, на 6 август 2001 г. на
„наследниците“ Симеон Сакскобургготски и
Мария-Луиза Хробок е издадено удостоверение
от район „Искър“, че със Заповед на кмета на
Столична община е отписан от актовите книги за
общинска собственост Акт за общинска собстве-
ност № 443/03.11.1999 г. на район „Искър“
за парк „Врана“, с площ от 800 хил. кв.м, заед-
но с построените в него сгради, които са подроб-
но описани в заповедта. Веднага след това, с
нова Заповед № РД-57-513/07.08.2001 г.,
подписана от заместник-кмета на Столична
община В. Николов, е изменена Заповед
№ РД-57-34/ 23.01.2001 г. и площта на
имота е увеличена на 992,672 кв.м.

Този „проектооригинал“ на нотариален акт
от 1928 г. е послужил за още две нотариални
производства. Едното, по което Симеон Сак-
скобургготски – вече министър-председател на
България, и Мария-Луиза Хробок даряват с
нотариален акт от 10.08.2001 г. на Столична
община, реална част от парк „Врана“ с площ
968,097 кв.м, представляваща незастроена
част от парка, а „дарителите“ си запазват право-
то на собственост върху 3203 кв.м, представля-
ващи общата застроена площ от сгради и част от
поземления имот, с площ от 21,372 кв. м.

По другото нотариално производство нота-
риусът, с нотариален акт от 18 септември 2001 г.
за собственост на недвижим имот, е признал
Симеон Борисов Сакскобургготски и Мария-
Луиза Хробок за собственици в равни квоти на
реална част от поземления имот, с площ 21,372
кв. м, без изградената постройка в него. Нотари-
усът и в двата случая приема на доверие (та нали
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става въпрос за министър-председателя на Бъл-
гария) представеното копие от нотариалния акт
от 1928 г., върху който не е имало в десния ъгъл
изписано „проект-оригинал“, а върху мястото
на нотариуса е имало печат, от който не е могло
да се види, че подпис на нотариус липсва.

Във връзка с тази реституционна процедура
също е образувано досъдебно производство от
Софийска градска прокуратура за установяване
налице ли са доказателства за извършено престъ-
пление по служба, по чл. 282, ал. 2, във връзка с
ал. 1 от Наказателния кодекс, от страна на длъж-
ностни лица от Столична община, във връзка с
изпълнение на задължението им по Закона за
общинската собственост, при отписването от
актовите книги като общинска собственост на
парк „Врана“. С Постановление за прекратява-
не от 26 ноември 2007 г., досъдебното произ-
водство е прекратено, поради липса на доказа-
телства да са осъществени признаците на този
престъпен състав от кмета на Столична община
Стефан Софиянски и други длъжностни лица от
общината. В правните изводи на постановле-
нието е посочено, че кметът на Столична общи-
на Стефан Софиянски е действал по реститу-
ционната преписка, съобразявайки се с Решение
№ 12/98 г. на Конституционния съд, с което
Законът за обявяване държавна собственост е
обявен за противоконституционен. Заповедта
на кмета на Столична община е издадена на
основание чл. 64, ал. 1 ЗОС, Решение №
12/98 на Конституционния съд и проектоори-
гинала на нотариален акт от 1928 г.

И в това постановление виждаме тъжната
констатация, че „прокуратурата не разполага с
правомощия по реда на административно-
съдебния и гражданско-съдебния надзор. Тя не
може да атакува заповедите на кмета на Столич-
на община и не може да предявява искове за
собственост в защита на държавен интерес“.

С молба вх. № 94-00-268/21.12.2000 г.
от Асен Райков Ошанов, пълномощник на
Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза –
наследници на царете Фердинад І и Борис ІІІ, до
областната администрация с административен
център гр. Пловдив се иска издаване от област-
ния управител на заповед за отписване от акто-
вете за държавна собственост на недвижими
имоти в землището на с. Баня, които са собстве-
ност по наследство на молителите. Имотите са
одържавени със Закона за обявяване държавна
собственост и за тях са съставени Акт за държав-
на собственост № 379/14.03.1996 г. на
община Карлово, за дворно място с площ 7678

кв.м, в което е построена масивна двуетажна
сграда, с площ 90 кв.м и Акт за държавна соб-
ственост № 380/14.03.1996 г. на община
Карлово, за дворно място с площ от 2920 кв.м
и полумасивна едноетажна сграда с площ от
100 кв.м.

На основание чл. 78, ал. 1 ЗДС и Решение
№ 12/98 г. на Конституционния съд, област-
ният управител на Пловдив – Гьока Хаджипет-
ров, издава Заповед № 707/28.12.2004 г. да
бъдат отписани от актовите книги за държавна
собственост имотите и владението върху тях пре-
дадено на собствениците Симеон Сакскобург-
готски и Мария-Луиза Хробок – наследници на
царете Фердинанд І и Борис ІІІ. 

По тази реституционна процедура, по сигна-
ли на Парламентарната група на Демократи за
силна България и Председателския съвет на
Национално сдружение – БЗНС, е образувана
прокурорска преписка № 208/2006 г., по
описа на Окръжна прокуратура гр. Пловдив. За
установяване налице ли са достатъчно данни за
извършено престъпление по служба по чл. 282,
ал. 2, във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс,
от страна на областния управител на област
Пловдив и длъжностни лица от администрация-
та на областната управа, във връзка със задълже-
нията им по Закона за държавната собственост
при отписването от актовите книги за недвижи-
ми имоти – държавна собственост, на имоти
бивша собственост на царете Фердинанд І и
Борис ІІІ. С Постановление за отказ да се обра-
зува досъдебно производство от 22 ноември
2007 г., Окръжна прокуратура отказва да
образува досъдебно производство по чл. 282 от
Наказателния кодекс срещу областния управител
на област Пловдив и длъжностни лица от адми-
нистрацията на областната управа и прекратява
Преписка № 208/2006 г. по описа на
Окръжна прокуратура – гр. Пловдив. В съобра-
зителната част на Постановлението от
22.11.2007 г. се изтъква, че не са събрани
достатъчно данни, от които може да се направи
основателно предположение, че е извършено
престъпление по чл. 282 от Наказателния
кодекс. Отбелязва се, че с оглед разпоредбата на
чл. 27 ГПК (отм. – б.м. Вл. П.) прокуратурата
няма правомощия да предявява искове по чл.
108 от Закона за собствеността.

І. 
По коренно различен начин се развива про-

цедурата по реституционните претенции на
Симеон Сакскобургготски и Мария-Луиза
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Хробок за двореца „Кричим“.
Дворецът „Кричим“ е последната ценност в

кръга от имоти, която Сакскобургготски претен-
дира, че принадлежи по наследство на него и
сестра му Мария-Луиза Хробок. Близки до
обкръжението на бившия министър-председател
са споделяли, че той имал особен сантимент
именно към този дворец, в който със сестра му
прекарвали през лятото незабравими дни на дет-
ски игри. Започва процедурата по връщането на
двореца „Кричим“ значително по-късно, за да
бъде сигурен, че по отъпкания път, трасиран от
многобройните други „успешни“ реституцион-
ни процедури, няма да срещне спънки в претен-
цията си за собствеността на двореца.

И именно тук исканията му се натъкват на
сериозен отпор. Защото в спора за собственост-
та на двореца „Кричим“ за първи път пролича,
че държавата излиза от апатията, с която удовле-
творяваше тези искания, показа твърдост, соб-
ственическо чувство и отговорност пред българ-
ското общество за стопанисването на това
национално богатство и сложи началото на про-
цес, макар и много бавен, към възстановяване на
владението върху незаконосъобразно предоста-
вените във фактическа власт на Симеон Сакско-
бургготски и Мария-Луиза Хробок държавни и
общински имоти.

Със Заповед № ЗД-00-699 от 24 юли
2007 г., Тодор Петков – областен управител на
област с административен център Пловдив,
чиято управленска принципност и честност
имаха изключително важна роля за законосъоб-
разното отстояване на държавния и обществен
интерес, отказва да предаде недвижимия имот –
бивш царски дворец „Кричим“ (сгради), съоръ-
жения и инфраструктура в част от имот
№ 000532, находящ се в местността Ливади-
те, по плана на землището на с. Куртово Конаре,
община Стамболийски, област Пловдив,
състоящ се от постройки, застроени на площ от
2384 кв. м, ведно с претенция за предаване и на
371 дка ниви.

В мотивите на заповедта областният управи-
тел Тодор Петков изтъква няколко причини, за
да откаже предаването на бившия царски дворец
„Кричим“.

Решението на Конституционния съд № 12 от
4 юни 1998 г., с което се обявява за противо-
конституционен Законът за обявяване държавна
собственост, не може да бъде правно основание
за възстановяване на собствеността на одържа-
вените имоти на бившите собственици Ферди-
нанд І и Борис ІІІ и на техните наследници.

Съгласно чл. 22, ал. 4 от Закона за Конститу-
ционния съд възникналите правни последици от
актове, обявени за противоконституционни, се
уреждат от органа, който ги е постановил.
Обявяването за държавна собственост на имоти-
те на семействата на бившите царе Фердинанд І
и Борис ІІІ и на техните наследници е постано-
вено със закон. Затова, последиците от обявения
за противоконституционен акт – Законът за
обявяване държавна собственост, приет от
Народното събрание, трябва да бъдат уредени от
акт със същия ранг на закон.

Друг аргумент, с който се мотивира отказът
на областния управител, е, че отписването на
имота – бивш царски дворец „Кричим“, състоящ
се от постройки, застроени на 2384 кв. м и 371
дка ниви от актовете за държавна собственост и
предаването им на техния собственик, изисква
да бъде извършена идентификация на имота,
установяване, че той съществува в стари реални
граници, както и че са съставени актове за дър-
жавна собственост за тези имоти, чието предава-
не се иска. 

И не на последно място, според заповедта на
областния управител, необходимо е да се напра-
ви разграничение между недвижимите имоти,
собственост на бившите царе Фердинанд І и
Борис ІІІ и техните наследници, и недвижимите
имоти държавна собственост и собственост на
Интендантството на Цивилната листа, които са
обслужвали царя като държавен глава и неговото
семейство, но не са били тяхна собственост,
съгласно чл. 51 от Търновската конституция.

Срещу заповедта на областния управител на
област с административен център гр. Пловдив, за
отказ да бъде предаден недвижим имот – бивш
царски дворец „Кричим“, наследниците на царе-
те Фердинад І и Борис ІІІ подават жалба до
Административния съд – гр. Пловдив, и е обра-
зувано адм. дело  № 1356 по описа за 2007 г.
В Решение № 444 от 29 април 2008 г.,
Административният съд – Пловдив, прогласява
нищожността на Заповед № ЗД-00-699 от
24 юли 2007 г. на областния управител на
област с административен център гр. Пловдив,
защото областният управител, според съда, се е
произнесъл по въпрос, който „по изричното
разпореждане на закона не е от неговата компе-
тентност. Публичната държавна собственост,
предоставена за управление на държавно ведом-
ство, предпоставя необходимостта, заявлението
като преписка, да се изпрати на компетентния
административен орган – на министъра на
регионалното развитие и благоустройството на
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Република България, който дължи произнасяне
след приключване на административното произ-
водство пред него“. 

Диспозитивът на Решение № 444 от 29
април 2008 г. предвижда преписката по иска-
нето за предаване на владението върху бившия
царски дворец „Кричим“ на Симеон Сакско-
бургготски и Мария-Луиза Хробок да се изпра-
ти по компетентност на министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството, със задължи-
телни указания по тълкуването и прилагането на
закона съобразно изложените в решението
мотиви.

Против Решение № 444 от 29 април
2008 г. по адм. дело № 1356/2007 г. на
Административен съд – гр. Пловдив, е подадена
касационна жалба от областния управител на
област с административен център гр. Пловдив.
Образувано е адм. дело 8247/208 на Върхов-
ния административен съд – трето отделение. А с
Решение № 11933 от 10 ноември 2008 г.,
Върховният административен съд – трето отде-
ление, приема касационната жалба на областния
управител за основателна, обезсилва като недо-
пустимо Решение № 444 от 29 април 2008 г.
по адм. дело №1356/2007 г. на Администра-
тивния съд – гр. Пловдив, и прекратява произ-
водството по делото. В мотивите на Решение
№ 11933 от 10.11.2008 г. съдът – трето отделе-
ние на Върховния административен съд, за да
обезсили Решение № 444 от 29 април 2008 г.
на Административния съд – гр. Пловдив, пра-
вилно и законосъобразно изтъква, че в Закона за
държавната собственост и в правилника за него-
вото прилагане не е предвиден съдебен контрол
върху актовете на областния управител, поста-
новени на основание чл. 78 и чл. 79 ЗДС.

Съгласно чл. 5, ал. 3 ЗДС, актът за държавна
собственост няма правопораждащо действие.
Това е акт с вътрешнослужебен характер, който
няма конститутивно действие. Вписването и
отписването на един недвижим имот в актовете
за държавна собственост е техническо действие,
свързано с отчета, регистрацията и управлението
на държавните имоти и не представлява действие
на администрацията, определено от закона, като
правопораждащ юридически факт. С неговото
настъпване не възникват права и не се накърня-
ват защитени от закона интереси. Поради това
не е налице индивидуален административен акт
по смисъла на чл. 21 от Административнопроце-
суалния кодекс и жалбоподателите (Симеон
Сакскобургготски и Мария-Луиза Хробок –
б.м. Вл. П.) не могат да търсят защита по реда

на административното правосъдие. Заповед
№ ЗД-00-699 от 24 юли 2007 г. на област-
ния управител на област с административен цен-
тър – гр. Пловдив, не е индивидуален админи-
стративен акт и като е разгледал подадената
срещу заповедта жалба, Административният съд
– гр. Пловдив, е постановил недопустим съдебен
акт, който следва да се обезсили и производство-
то да се прекрати.

В мотивите на Решение № 11933 от 10
ноември 2007 г. по адм. дело № 8247/
2008 г., Върховният административен съд –
трето отделение, посочва и реда, по който
наследниците на царете Фердинанд І и Борис ІІІ
– Симеон Сакскобургготски и сестра му Мария-
Луиза Хробок, могат да защитят твърдяното от
тях право на собственост по отношение на имота
– бивш царски дворец „Кричим“, състоящ се от
постройки, застроени на 2384 кв.м и 371 дка
ниви. Това е, съгласно чл. 79, ал. 2 ЗДС,
общият исков ред, който се прилага когато във
връзка с искане за деактуване на имоти, непра-
вилно актувани като държавна собственост, или
имоти, за които основанието за актуване е
отпаднало, възникнат спорове за материално
право.

Ето защо, с искова молба до Пловдивския
окръжен съд – Гражданска колегия, наследници-
те Симеон Сакскобургготски и сестра му
Мария-Луиза Хробок, на основание чл. 108 от
Закона за собствеността, предявяват иск за соб-
ственост срещу държавата чрез министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
признаване за установено, че имотът – бивш
царски дворец „Кричим“ и 371 дка ниви – са
тяхна изключителна собственост, придобита
чрез придобивна давност, упражнявана от тех-
ния наследодател цар Борис ІІІ, лично и чрез
трети лица – служители в Интендантството на
Цивилната листа. Искат държавата, в лицето на
министъра на регионалното развитие и благоу-
стройството, да бъде осъдена да предаде владе-
нието върху тези имоти. Твърдят, че собстве-
ността върху имотите е възстановена в качество-
то им на наследници по закон на цар Борис ІІІ,
по силата на Решение № 12 от 4 юни 1998 г. по
конституционно дело № 13 от 1998 г. на Кон-
ституционния съд, с което се обявява за проти-
воконституционен Законът за обявяване дър-
жавна собственост имотите на семействата на
бившите царе Фердинанд и Борис и на техните
наследници. Придобивната давност е упражня-
вана от техния наследодател – цар Борис ІІІ, в
периода от възкачването му на българския пре-
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стол – 3 октомври 1918 г., до смъртта му на 28
август 1943 г. А след това е упражнявана от
наследниците на цар Борис ІІІ – съпругата му
царица Джованна и неговите деца, лично и чрез
служителите на Интендантството на Цивилната
листа – от датата на смъртта на цар Борис ІІІ до
напускането на страната на царица Джованна и
децата й цар Симеон ІІ и княгиня Мария-
Луиза, непосредствено след Референдума от
1946 г., с който България е обявена за Народна
република. Фактическата власт върху имотите
според ищците е установена от цар Фердинанд.
Той е предал тази фактическа власт на сина си –
цар Борис ІІІ през 1918 г., който е установил
върху тях 20-годишно непрекъснато и несму-
щавано собствено владение, без да присъединя-
ва владението на предишния собственик – цар
Фердинанд. До колкото цар Фердинанд е почи-
нал след сина си – цар Борис ІІІ – през 1948 г.,
в исковата молба се поддържа, че придобивната
давност цар Борис ІІІ е осъществявал и срещу
баща си, а обстоятелството, че синът – цар
Борис ІІ, се е противопоставял на завръщането
на царя-баща Фердинанд в България, се обясня-
ва с възможността той да смути владението на
сина си – цар Борис ІІІ – върху имотите.

По повод на исковата молба, в Пловдивския
окръжен съд е образувано гр. дело № 1596 по
описа за 2008 г. на четвърти граждански
състав, по което съдът с председател съдията
Надежда Желязкова се произнася с решение
№ 1064 от 9 юли 2010 г. като отхвърля пре-
дявените от Симеон Сакскобургготски и
Мария-Луиза Хробок искове по чл. 108 ЗС
като неоснователни.

Първият въпрос, по който се е произнесъл
Пловдивският окръжен съд във връзка с искане-
то на ищците, е този за действието на Решение
№12 от 4 юни 1998 г. на Конституционния съд
и има ли това решение реституционен характер.
Значението му произтича от обстоятелството, че
във всички случаи на предаване на владението
върху недвижими имоти, след прогласяването за
противоконституционен на Закона за обявяване
държавна собственост имотите на семействата на
бившите царе Фердинанд и Борис и на техните
наследници, ищците Симеон Сакскобургготски
и Мария-Луиза Хробок са се позовавали, за да
докажат правото си на собственост върху тях, на
реституционното действие на решението на
Конституционния съд.

В няколко конституционни и законови тек-
стове Пловдивският окръжен съд търси мотива-
ция за постановяване на верния отговор на този

въпрос. Съгласно чл. 16, ал. 6 от Закона за Кон-
ституционния съд (ЗКС) решенията на Консти-
туционния съд са задължителни за всички дър-
жавни органи, юридически лица и граждани.
Чл. 151, ал. 2 и 3 от Конституцията предвижда,
че обявеният за противоконституционен закон
не се прилага от деня на влизане в сила на реше-
нието на съда. Чл. 22, ал. 2 ЗКС прогласява
правилото, че актовете, обявени за неконститу-
ционни, не се прилагат, а в чл. 22, ал. 4 ЗКС
законодателят предвижда, че възникналите
правни последици от обявения за неконститу-
ционен акт се уреждат от органа, който го е
постановил.

Анализът на тези законови текстове водят
напълно правилно и законосъобразно Пловдив-
ския окръжен съд до извода, че възникналите
правни последици от обявения за неконститу-
ционен ЗОДС трябва да бъдат уредени също със
закон. И на тази основа, че се „налага релевант-
ният за спора извод, че Решение № 12 от 4 юни
1998 г., постановено по конст. д. № 13/98 на
КС, с което е обявен за противоконституционен
Законът за обявяване държавна собственост
имотите на семействата на бившите царе Ферди-
нанд и Борис и на техните наследници – обн.
ДВ, бр. 305 от 31 декември 1947 г. – има един-
ствено правноустановяващо действие, тъй като с
него нито се правосъздава, нито се правопроме-
ня или правопрекратява съществуващо правоот-
ношение, а декларативно се признава констати-
раното несъответствие на закона с Конституция-
та на Република България, която последица
настъпва за в бъдеще.“

Пловдивският окръжен съд във връзка с
изследвания въпрос се позовава и на Решение
№ 15 от 9 юни 1998 г. на Конституционния
съд, постановено по конст. д. № 12/98 г., в
което съдът приема, че реституцията не е уреде-
на в основния закон – Конституцията на Репу-
блика България, а е предоставена на законода-
телна преценка за целесъобразност и именно от
последната зависи дали да бъде проведена и в
какви параметри, като, разбира се, отчетат
принципите на основния закон. „Затова и дока-
то няма нормативен акт – заключава Пловдив-
ският окръжен съд в мотивите на решение
№ 1064 от 9 юли 2010 г. по гр. д. № 1596/
2008 – с който да се уредят последиците от
обявената противоконституционност, които
последици по необходимост ще обхванат кръга
от субекти, а и обектите, предмет на реституция,
исковете на ищците само на това основание ще
трябва да се отхвърлят. Разбира се, за ищците ще
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остане възможността и при наличен нормативен
акт по смисъла на чл. 22, ал. 4 ЗКС да предявят
за защита същите права, като се позоват на ново-
възникналото обстоятелство – закон, който ще
остане непреклудиран от обективните предели на
силата на пресъдено нещо, която би формирал
настоящият съдебен акт.“ 

Пространно в мотивите Пловдивският окръ-
жен съд разглежда и въпроса за Цивилната листа
на царя и свързания с него въпрос за юридиче-
ския статут на Интендантството на Цивилната
листа на царя. Съдът намира за неприемливо
становището на ищците, че Цивилната листа
представлява заплатата на монарха – държавен
глава като частен доход, тъй като от всички
документални свидетелства и доказателства се
установява, че тя е „право или прерогатив на
публичната институция Цар, а не на всеки
частен субект, който по правило получава
заплата“. Според него налага се изводът, че
издръжката, предоставена на царя и членовете
на царската династия, е трябвало да осигури и
гарантира представителност и достойнство на
монархическата институция като публична
институция. Съдът напълно основателно изтък-
ва липсата на значение за поставения за реша-
ване спор, на въпроса дали Цивилната листа е
заплата на монарха, в смисъл на частен доход
или не, защото по делото не съществуват дока-
зателства средства от Цивилната листа да са вла-
гани в изграждането и поддържането на претен-
дираните с иска по чл. 108 ЗС постройки.
Представените и неоспорени от страните пис-
мени доказателства по делото са в обратния
смисъл – че постройки и ремонти са били
извършвани чрез отпускани кредити от
Министерството на благоустройството, по
искане на Интенданта на Цивилната листа.

До правилни и законосъобразни изводи
достига първоинстанционният Пловдивски
окръжен съд и при изследването на юридиче-
ския статут на Интендантството на Цивилната
листа. Освен от съществуващия Правилник за
Интендантството на Цивилната листа на Него-
во Величество Царя, съдът извежда своите
заключения от представените по делото писме-
ни доказателства, в които ясно са отграничени
Цивилната листа и придобитите от царете Фер-
динанд и Борис, с техни „частни“ средства и
като физически лица недвижими имоти, от
онези недвижими имоти, придобити от Интен-
дантството на Цивилната листа със средства от
държавния бюджет, за осигуряване издръжката
на Царя като държавен глава. Изложеното –

обобщава своите изводи Пловдивският окръжен
съд в мотивите на решение № 1064 от 9 юли
2010 г. по гр. д. № 1596/2008, „налага важ-
ния за повдигнатия спор извод, че Интендант-
ството е държавно учреждение, разпоредител с
бюджетни средства, с права както да се разпо-
режда, така и да придобива и управлява имуще-
ство, създадено с цел осигуряване нормалното
функциониране на монархическата институция
и в изпълнение на конституционното задълже-
ние на държавата да „обдържа“ същата. Всъ-
щност създаването на Интендантство е наложе-
но и от необходимостта да се гарантира прогла-
сената в чл. 8 от Конституцията на Българското
княжество неприкосновеност на Царя, като е
изрично предвиден граждански институт, който
да представлява иначе „свещеното и неприкос-
новено лице“ на монарха. Казаното, разбира
се, не означава идентичност на двата института
– Интендантството и Царя.“

И по-надолу в мотивите – всичко изложено
„не позволява да се приеме за достоверна тезата
на ищците, че Интендантството е било „лично на
българския Цар“, тъй като са налице данни както
за придобиването на права, респ. разпореждане
с такива от името на Царя като частен субект и
чрез представител Интенданта, така и за разпо-
редителни действия, извършвани от Интенданта,
но за сметка на Интендантството.“

На внимателен и прецизен анализ са подло-
жени и събраните по делото свидетелски показа-
ния. Съдът намира, че те не установяват реле-
вантните по спора факти – наличието на
упражнявана от наследодателя на ищците цар
Борис ІІІ фактическа власт върху процесния
имот, лично или чрез другиго, като владее като
свой този имот в продължение на твърдяния от
ищците период от 3 октомври 1918 до 28 август
1943 г. Няма данни в коментираните свидетел-
ски показания – приема в мотивите на реше-
нието Пловдивският окръжен съд, че частният
субект Борис е владял процесните имоти за себе
си, като е противопоставял осъществяваната от
него фактическа власт на Интендантството на
Цивилната листа, по отношение на което и в
съставените през 1930 г. констативни нотари-
ални актове са признати права. Правилно съдът
констатира, че не е налице и придобиване на
владение чрез другиго, тъй като липсват данни
за учредено мандатно отношение между
Интендантството и Царя. Но дори и в аванс за
ищците да се приеме – разсъждава Пловдив-
ският окръжен съд – че с Правилника за упра-
вление на Цивилната листа на Негово Величе-
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ство Царя и конкретно с §3 от Правилника са
учредени права по управлението на имотите на
Царя върху Интенданта, то по силата на учре-
дителното правоотношение мандатарят ще
замести манданта и във волята му за придобива-
не, но последиците ще настъпят за държавната
институция – Цар, а не лично за физическото
лице Борис, което изключва възможността за
наследяване.

Изолирано и недоказано, приема Пловдив-
ският окръжен съд, е и твърдението на ищците,
че цар Борис е владял за себе си и е отблъсквал
владението на цар Фердинанд след абдикиране-
то му, тъй като от този посочен факт не може да
се направи изводът, че правомощието владение,
ако такова е било установено, е прекъснато. Ако
се приеме, логически разсъждава съдът, че е
налице противопоставяне от цар Борис на вла-
дението, упражнявано от цар Фердинанд, то
това противопоставяне и установеното посред-
ством него владение, основателно изтъква
съдът, разкрива белезите на насилствено устано-
вено владение, за което законът – чл. 305 от
Закона за имуществата за собствеността и сер-
витутите (обн. ДВ. бр. 29 от 7 февруари 1904
г.) предвижда, че насилствените действия могат
да послужат за придобиване на законно владе-
ние като условие за придобиване на имота по
давност, когато насилието „премине“, което в
хипотезата на разисквания от съда казус е обек-
тивно невъзможно. Цар Фердинанд умира през
1948 г. и надживява своя син.

След смъртта си цар Борис е оставил като
законни наследници своята преживяла съпруга
царица Джованна, майка на Симеон Сакско-
бургготски и Мария-Луиза Хробок, и двете
малолетни деца. Те, поддържа се в исковата
молба, са продължили владението на своя пра-
водател – цар Борис ІІІ. Анализирайки тези
твърдения, Пловдивският окръжен съд законо-
съобразно приема, че дори под условие да се
приеме, че цар Борис ІІІ е владял процесните
имоти, за което няма данни в доказателствата по
делото, то практически е невъзможно, аргумен-
тира становището си съдът, това владение да
бъде продължено от неговите низходящи
наследници. Защото към 1943 г., когато тех-
ният наследодател е починал, Симеон Сакско-
бургготски е бил на 6 години, а неговата сестра
– Мария-Луиза Хробок, е била на 10 години и
не са могли, като граждански неспособни да
изразяват воля да владеят, съответно да придо-
бият по давност процесните имоти. Тази воля,
изтъква съдът, не може да бъде изразена и чрез

техния настойник и майка – преживялата цари-
ца, съпруга на цар Борис ІІІ, която е могла да
продължи владението на своя наследодател, но
само за себе си, което по делото не се твърди, а
и не се доказва.

За да отхвърли като недостоверни свидетел-
ските показания, които поддържат, че построй-
ките, съставляващи имота „бивш царски дворец
„Кричим“, са построени с лични средства на
двамата царе Фердинанд и Борис, Пловдив-
ският окръжен съд законосъобразно приема, че
те не са преки и непосредствени, а преразказват
твърдения на трети лица. Противоречат и на
събраните по делото писмени доказателства, от
които се установява, че актовете, с които се
признават права на собственост върху земи в
землището на с. Куртово Конаре – крепостни
актове и нотариални актове за право на собстве-
ност въз основа на обстоятелствена проверка, са
в полза на Интендантството на Цивилната
листа, а не в полза на бившите царе Фердинанд
и Борис като физически лица. „Резонен би бил
въпросът – четем в мотивите на Решение №
1064 от 9 юли 2010 г. на Пловдивския окръ-
жен съд по гр.д. № 1596/2008 г., защо кога-
то Негово Величество Цар Фердинанд е придо-
бивал частна собственост, като „частно имение“
и с „частни средства“ и конкретно при покупка-
та на къщата на господин доктора Иван Касабов
в столицата София, е упълномощил с изрично
за това пълномощно от 29 октомври 1896 г.
Интенданта на Цивилната листа, който да при-
добие права за него, а когато е придобивал
права върху земеделски земи от землището на с.
Куртово Конаре и отново, според ищците, а и
според свидетелите със свои средства, не е сто-
рил това, а сделките са сключени от Интендант-
ството на Цивилната листа. Единственият логи-
чен отговор е – заключава в мотивите Пловдив-
ският окръжен съд, защото коментираните
недвижими имоти са придобивани със средства,
различни от „частните“ на монарха и правата на
собственост са приобратявани от публичната
институция, призвана да „обдържа“ царската
династия – Интендантството на Цивилната
листа на Негово Величество Царя.“

Следва продължение
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ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чуждестранните инвестиции
и Европейският съюз 

след Договора от Лисабон

ППрроофф..  дд--рр  ННииккооллаайй  ННааттоовв
ССУУ  „„ССвв..  ККллииммееннтт  ООххррииддссккии““,,  
ЮЮррииддииччеессккии  ффааккууллттеетт

На 1 декември 2009 г. влезе в сила Догово-
рът от Лисабон.1 Структурно той съдържа Пре-
амбюл, седем члена, от които пет заключителни
разпоредби, протоколи и приложения, както
следва:

ПРОТОКОЛИ
A. Протоколи, които следва да се приложат

към Договора за Европейския съюз, към Дого-
вора за функционирането на Европейския съюз
и, ако е уместно, към Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия:

– Протокол относно ролята на националните
парламенти в Европейския съюз;

– Протокол относно прилагането на принци-
пите на субсидиарност и на пропорционалност;

– Протокол относно Еврогрупата;
– Протокол относно постоянното структури-

рано сътрудничество, установено с чл. 28А от
Договора за Европейския съюз;

– Протокол относно чл. 6, пар. 2 от Договора
за Европейския съюз относно присъединяването
на Съюза към Европейската конвенция за защи-
та на правата на човека и основните свободи;

– Протокол относно вътрешния пазар и кон-
куренцията;

– Протокол относно прилагането на Хартата
на основните права на Европейския съюз към
Полша и към Обединеното кралство;

– Протокол относно упражняването на обла-

стите на споделена компетентност;
– Протокол относно услугите от общ интерес;
– Протокол относно Решението на Съвета

относно прилагането на чл. 9В, пар. 4 от Догово-
ра за Европейския съюз и чл. 205, пар. 2 от Дого-
вора за функционирането на Европейския съюз
между 1 ноември 2014 и 31 март 2017 г., от една
страна, и след 1 април 2017 г., от друга страна;

– Протокол относно преходните разпоредби.

Б. Протоколи, които следва да се приложат
към Договора от Лисабон:

– Протокол № 1 за изменение на протоколи-
те, приложени към Договора за Европейския
съюз, към Договора за създаване на Европейска-
та общност и/или към Договора за създаване на
Европейската общност за атомна енергия;

– Приложение: Таблици на съответствието,
посочени в чл. 2 от Протокол № 1 за изменение
на протоколите, приложени към Договора за
Европейския съюз, Договора за създаване на
Европейската общност и/или Договора за създа-
ване на Европейската общност за атомна енергия;

– Протокол № 2 за изменение на Договора
за създаване на Европейската общност за атомна
енергия.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблици на съответствието, посочени в чл. 5

от Договора от Лисабон
Заключителен акт на междуправителствената

конференция
Договорът от Лисабон въведе поредните

изменения в учредителните договори. В чл.1 бяха
уредени измененията в Договора за Европей-
ския съюз, а в чл. 2 – в Договора за създаване на
Европейската общност. Заглавието на последния
бе заменено с „Договор за функционирането на
Европейския съюз“ (съкр. ДФЕС)2.

1Член 6 от Договора от Лисабон за измене-
ние на Договора за Европейския съюз и на
Договора за създаване на Европейската
общност, подписан в Лисабон на 13 декември
2007 г., публикуван в Официален вестник
на Европейския съюз, С 306 от 17 декември
2007 г.

2ДФЕС е публикуван в Официален вестник
на Европейския съюз, С 83/47 от 30 март
2010 г. 
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Съгласно чл. 207 от ДФЕС (предишен член
133 от ДЕО):

„1. Общата търговска политика се основава на
единни принципи, по-специално по отношение
на промените в тарифните ставки, сключването
на тарифни и търговски споразумения в област-
та на търговията със стоки и услуги, и търговски-
те аспекти на интелектуалната собственост, пре-
ките чуждестранни инвестиции, уеднаквяването
на мерките за либерализиране, експортната
политика, както и мерките за търговска защита,
включително онези, които следва да се предприе-
мат в случай на дъмпинг или субсидии. Общата
търговска политика се провежда съгласно прин-
ципите и целите на външната дейност на Съюза.

2. Европейският парламент и Съветът, като
действат чрез регламенти в съответствие с обик-
новената законодателна процедура, приемат
мерки за определяне на рамката, в която се осъ-
ществява общата търговска политика.

3. Когато трябва да се договарят и сключват
споразумения с една или повече трети страни или
международни организации, се прилага чл. 218
при спазване на специфичните разпоредби на
настоящия член.3

Комисията представя препоръки на Съвета,
който я упълномощава да започне необходимите
преговори. Съветът и Комисията са длъжни да

следят за съвместимостта на договорените спора-
зумения с вътрешните политики и правила на
Съюза.

Тези преговори се водят от Комисията в кон-
султация със специален комитет, назначен от
Съвета, който я подпомага в тази задача, и в рам-
ките на указанията, които Съветът може да й
отправи.

Комисията докладва редовно на специалния
комитет, както и на Европейския парламент,
относно хода на преговорите.

4. Съветът действа с квалифицирано мнозин-
ство относно договарянето и сключването на
споразуменията, посочени в пар. 3.

По отношение на договарянето и сключване-
то на споразумения в областта на търговията с
услуги и търговските аспекти на интелектуалната
собственост, както и по отношение на преките
чуждестранни инвестиции, Съветът действа с
единодушие, когато съответното споразумение
съдържа разпоредби, за които се изисква едино-
душие за приемането на вътрешни правила.“

І. Материята на преките чуждестранни
инвестииции вече е част от Общата търгов-
ска политика на Европейския съюз
Вижда се, че едно от многото нововъведения

на Договора от Лисабон е включването на мате-

3Чл. 218 ДФЕС (предишен чл. 300 от ДЕО)
гласи така:
„1. Без да се засягат особените разпоредби на
чл. 207, споразуменията между Съюза и
трети страни или международни организа-
ции се договарят и сключват съгласно посоче-
ната по-долу процедура.
2. Съветът разрешава започване на прегово-
рите, приема указанията за водене на прего-
ворите, разрешава подписването и сключва
споразуменията.
3. Комисията или върховният представител
на Съюза по въпросите на външните работи
и политиката на сигурност представят,
когато предвиденото споразумение се отнася
изключително или предимно до общата вън-
шна политика и политика на сигурност,
препоръки до Съвета, който приема решение,
с което разрешава започването на прегово-
рите и назначава, в зависимост от област-
та на предвиденото споразумение, прегова-
рящ или ръководител на преговарящия екип
на Съюза.
4. Съветът може да дава указания до прего-
варящия и да определи специален комитет,
като преговорите трябва да се водят в кон-
султация с този комитет.
5. Съветът, по предложение на преговаря-

щия, приема решение, с което разрешава под-
писването на споразумението, както и, при
необходимост, временното му прилагане
преди влизането му в сила.
6. Съветът, по предложение на преговарящия,
приема решение за сключване на споразуме-
нието. С изключение на случаите, когато
споразумението се отнася изключително до
общата външна политика и политика на
сигурност, Съветът приема решението за
сключване на споразумението:
а) след одобрение от Европейския парламент
в следните случаи:
i) споразумения за асоцииране;
ii) споразумение за присъединяване на Съюза
към Европейската конвенция за защита на
правата на човека и основните свободи;
iii) споразумения за създаване на специфична
институционална рамка чрез организиране
на процедури за сътрудничество;
iv) споразумения със значителни финансови
последствия за Съюза;
v) споразумения в области, за които се при-
лага или обикновената законодателна про-
цедура, или специалната законодателна
процедура, когато се изисква одобрение от
Европейския парламент. Европейският пар-
ламент и Съветът могат, в случай на спеш-
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рията на преките чуждестранни инвестиции в
Общата търговска политика. Известно е, че пря-
ката чуждестранна инвестиция се характеризира с
упражняване на контрол от страна на чужде-
странния инвеститор върху обекта на вложение-
то, както и върху самото вложение.4 Наличието и
общият обем на преките чуждестранни инвести-
ции са едни от основните показатели за качество
на инвестиционния климат в държавата. Колкото
повече преки чуждестранни инвестиции са влез-
ли в дадена национална икономика, толкова по-
привлекателен е инвестиционният климат там.
Държавите, нуждаещи се от приток на капитал,
предприемат съответните стъпки за подобряване
на инвестиционния си климат. От правна гледна
точка една от тези стъпки е създаването на
модерна, ясна, стабилна, лесно разбираема,
лесно приложима, и най-вече – съдържаща
гаранции и насърчения за чуждестранните инве-

стиции, правна уредба. Ключов елемент на тази
уредба са международноправните източници, в
случая – двустранни и многостранни междуна-
родни договори.5 Правната уредба е същността
на правния компонент на инвестиционния кли-
мат. Последният се характеризира с още две
съставни части – политическа и социално-ико-
номическа, които няма да бъдат разглеждани в
това изследване. 

ІІ. Свобода на държавите членки да сключ-
ват двустранни договори за насърчаване и
взаимна закрила на инвестициите (BITs)
До влизането в сила на Договора от Лисабон,

съответно на ДФЕС, държавите членки бяха
свободни да договарят и сключват двустранни
спогодби за насърчаване и взаимна закрила на
инвестициите – както с други държави членки,
така и с трети страни (договори за насърчаване и

ност, да се споразумеят за срок за даване на
одобрението.
б) след консултация с Европейския парла-
мент в останалите случаи. Европейският
парламент представя становището си в
срок, който Съветът може да определи в
зависимост от спешността на въпроса. При
липса на становище в определения срок
Съветът може да действа.
7. Чрез дерогация от пар. 5, 6 и 9 Съветът
може, с решението за сключването на дадено
споразумение, да упълномощи преговарящия
да одобри измененията по споразумението
от името на Съюза, когато това споразуме-
ние предвижда, че измененията трябва да
бъдат приети съгласно опростена процедура
или от създаден от споразумението орган.
Съветът може да включи специфични условия
при упълномощаването.
8. По време на цялата процедура Съветът
действа с квалифицирано мнозинство. Въпре-
ки това той действа с единодушие, когато
споразумението се отнася до област, за която
се изисква единодушие за приемане на акт на
Съюза, както и за споразуменията за асоци-
иране и за споразуменията, посочени в чл. 212,
с държавите - кандидатки за присъединяване.
Съветът действа с единодушие и относно спо-
разумението за присъединяване на Съюза към
Европейската конвенция за защита на права-
та на човека и основните свободи; решението
относно сключването на това споразумение
влиза в сила след одобряването му от държави-
те членки в съответствие с техните консти-
туционни изисквания.
9. Съветът, по предложение на Комисията
или на върховния представител на Съюза по

въпросите на външните работи и политика-
та на сигурност, приема решение за спиране
на прилагането на дадено споразумение и
установяване на позициите, които трябва
да се заемат от името на Съюза в рамките
на орган, създаден със споразумение, когато
този орган има за задача да приема актове с
правно действие, с изключение на актовете
за допълнение или изменение на институ-
ционалната рамка на споразумението.
10. Европейският парламент получава неза-
бавно изчерпателна информация на всички
етапи на процедурата.
11. Държава-членка, Европейският парла-
мент, Съветът или Комисията могат да
поискат становището на Съда относно
съвместимостта на предвидено споразуме-
ние с договорите. В случай на отрицателно
становище от страна на Съда предвиденото
споразумение не може да влезе в сила, освен
ако не се нанесат изменения в него или не се
преразгледат договорите.“

4Вж.  Натов, Н.  Международните инвести-
ции, Практическо и правно изследване,  Юри-
дически сборник, БСУ, Бургас, 1995, с. 52.

5Тъй като извършването на чуждестранни
или международни (разглеждани в глобален
аспект) инвестиции по определение води до
пораждане на материални и процесуални
отношения с международен елемент, източ-
ниците за правна уредба на тези отноше-
ния са както вътрешноправни, така и меж-
дународноправни. В това изследване ще се
спрем само на международноправните
източници.
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закрила на инвестициите, известни с английското
си съкращение BITs от първите букви на „bilate-
ral investment treaties“). Това бе част от тяхната
външноикономическа политика, която, наред с
преследване на целта да създаде привлекателен
инвестиционен климат, гарантираше като резул-
тат от реализиране на споменатата цел постоянен
приток на чуждестранни инвестиции. Последни-
те осигуряваха стабилен и равномерен ръст на
развитие на икономиката. 

За България и за останалите нови държави –
членки от Централна и Източна Европа, преки-
те чуждестранни инвестиции са незаменим засе-
га източник на свежи пари и други оценими в
пари блага (стоки, технологии, обекти на инте-
лектуалната собственост, ноу хау, гуд уил), които
имат значим принос за довършване на прехода и
постепенно изравняване нивото на икономиче-
ското им развитие с това на старите държави
членки. Без съмнение в условията на сегашната
финансова криза нараства значението на преки-
те чуждестранни инвестиции като важен иконо-
мически „лост“ за подпомагане националното
стопанство, особено що се отнася до държавите
от Централна и Източна Европа, включително
България, но също така и за „старите“ държави
членки, които съвсем не са имунизирани срещу
последиците от кризата и които – вече е очевид-
но, също са потърпевши от нея. Ето защо отно-
шението на съюзния законодател към тази мате-
рия се следи с повишено внимание както в нашия
регион, така и в целия Европейски съюз, защото
новата уредба наистина докосва една от най-чув-
ствителните струни на споменатия икономически
„инструмент“, а именно – преките чуждестран-
ни инвестиции.

Когато се говори за инвестиции, това неми-
нуемо засяга стожерите на вътрешния пазар и
преди всичко свободата на движение на капитал.
Няма съмнение, че правната уредба на тази сво-
бода трябва да бъде изключително прецизна, за
да гарантира правилно функциониране на вът-
решния пазар, което от своя страна се отразява
непосредствено върху преките чуждестранни
инвестиции – както в Съюза като цяло, така и във
всяка отделна държава членка, особено що се
отнася до държавите от Централна и Източна
Европа. Притокът на инвестиции като същно-
стен и ключов компонент на движението на
капитала се влияе от всяка промяна в уредбата и
винаги реагира в посока към намаляване, ако
въпросната промяна не е прецизна и не се съоб-
разява с особеностите на отделната държава, било

приемаща инвестициите страна, било страната,
от която излизат инвестициите. 

Ето защо в това изследване ще се опитаме на
аргументираме тезата, че извършването на про-
мени в правната уредба на преките чуждестран-
ни инвестиции в Европейския съюз трябва да
става много внимателно, да се характеризира,
образно казано, с „часовникарска прецизност“,
за да може в максимална степен да бъде гаранти-
рана защитата на интереса на всички участници в
международния инвестиционен процес и да се
запази ролята на чуждестранните инвестиции
като стимул за развитие и укрепване на нацио-
налните икономики на държавите членки.

Практиката във връзка с чуждестранните
инвестиции сочи, че за да си осигури техния
постоянен приток, държавата следва да създаде
подходяща нормативна уредба. В нея трябва да е
прокламиран принципът на закрила на чужде-
странните инвестиции, който е основополагащ в
тази материя. Необходима е и система от правни
гаранции за неговото непосредствено прилага-
не.6 Последната включва: национален режим
(национално третиране) на чуждестранните
инвестиции, режим на най-облагодетелстваната
нация, недискриминация на чуждестранните
инвестиции, защита срещу принудително отчуж-
даване на обекта на инвестицията, свобода на
репатриране на получените от инвестициите
суми, най-добро и благоприятно третиране на
чуждестранните инвестиции, възможност за
прибягване до арбитраж като улеснен и бърз
способ за уреждане на инвестиционни спорове.7

ІІІ. Въвеждане на изключителна компе-
тентност на Европейския съюз в материята
на преките чуждестранни инвестиции
Цитираният по-горе чл. 207 от ДФЕС след-

ва да се разглежда и тълкува заедно с неговия
чл. 3, пар. 1, б. „д“, съгласно който Съюзът раз-
полага с изключителна компетентност в областта
на общата търговска политика.

Аналитичният прочит на двете разпоредби в
светлината на тяхното успоредно действие не
оставя никакво съмнение относно това, че

6Вж. Dolzer, R., H. Schreuer, Principles of Inter-
national Investment Law,  Oxford, 2008, 1–32;
89–214.
7Натов, Н., Право на чуждестранните
инвестиции, СИЕЛА, С., 1997 с. 127 и сл.;
Sornarajah, M., The International Law of For-
eign Investment, Third edition, Cambridge, UK,
2011, p. 277 etc.
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ДФЕС вече предоставя изключителна компе-
тентност на Съюза в областта на преките чужде-
странни инвестиции. Както бе уточнено, преди
Лисабон такава не съществуваше – старият
ДЕО в чл. 133 не включваше чуждестранните
инвестиции в общата търговска политика. Този
съвършено нов правен статут на преките чужде-
странни инвестиции е замислен така, че да може
да доведе до значително подобряване на цялост-
ния инвестиционен климат в Съюза. Не бива да
има илюзии обаче, че и той е от естество да
породи някои неочаквани рискове. Първият от
тях например се състои в това, че ДФЕС не
съдържа разпоредби относно съдбата на вече
сключените двустранни договори за насърчава-
не и взаимна закрила на инвестициите между
държави членки и трети страни. Липсата на
уредба на един евентуален преходен период, в
който действието на тези договори би могло
било да се запази, било да се внесат някои изме-
нения в тях с цел приспособяването им към
новите нормативни изисквания, очевидно води
до несигурност и нестабилност в цялостния пра-
вен режим на чуждестранните инвестиции –
както постъпващи в ЕС, така и насочени към
трети държави. Тази празнота означава непре-
цизност в уредбата, която може да доведе до
отлив на чуждестранни инвестиции в Съюза,
както и до въздържаност за инвестиции в чуж-
бина от страна на инвеститори на държавите
членки.

ІV. Осъществяване на изключителната
компетентност на ЕС относно преките
чуждестранни инвестиции – мерки и дей-
ствия
Нека видим какви стъпки бяха предприети

досега при осъществяване на споменатата нова
сфера на изключителна компетентност на ЕС и
доколко тези стъпки са от естество да успокоят
инвеститорите и да доведат до постигане на
амбициозните цели на чл. 207 от ДФЕС.

1. На 7 юли 2010 г. Комисията излезе с две
инициативи, посредством които на практика бе
създаден нов т.нар. инвестиционен пакет на ЕС.
Целта му е, от една страна, да се даде тласък на
търговията в Съюза и с трети страни и, от друга –
да се гарантират правата на инвеститорите.8

Какво следва да се разбира под израза „инве-
стиционен пакет“? На горната дата Европейска-
та комисия предприе първата стъпка към разра-

ботване на една по-компактна и цялостна поли-
тика на ЕС за международните инвестиции и в
частност – за преките чуждестранни инвестиции.
В създадения от Комисията документ, известен
като Съобщение на Комисията до Съвета, Евро-
пейския парламент, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите,
озаглавено „Към цялостна европейска политика в
областта на международните инвестиции“, се
очертава най-напред именно политиката на ЕС в
тази област. Наред с това се пояснява и в какви
аспекти новата компетентност на ЕС относно
преките чуждестранни инвестиции може да
допринесе за увеличаване на конкурентоспособ-
ността и развитие на търговията, което от своя
страна се очаква да доведе до икономически
растеж и разкриване на нови работни места. 

Вторият документ, предложен от Комисията,
е проект на регламент, за който ще стане дума
по-нататък в това изследване. Най-общо казано
– предвижда се въвеждане на разпоредби отно-
сно т.нар. преходен период, т.е. периодът, в
който ще са налице както съществуващи от преди
Лисабонския договор двустранни инвестицион-
ни спогодби (договори за насърчаване и закрила
на инвестиициите) на държавите членки с трети
страни, така и договаряне и сключване на нови
такива спогодби, но вече на Европейския съюз.
Тези разпоредби съдържат гаранции както по
отношение на съществуващи, така и на бъдещи
двустранни инвестиционни договори (BITs),
сключени между ЕС и държави извън него. По
силата на Лисабонския договор, както бе изясне-
но по-горе, инвестиционната политика вече
следва да бъде разработвана и управлявана на
съюзно равнище, с което се очаква да се укрепят
способностите за водене на преговори на ЕС за
създаване на по-добра инвестиционна закрила за
всички европейски предприятия. 

В споменатия първи документ се цитира
европейският комисар по въпросите на търго-
вията Карел де Гухт, според когото: „Европей-
ските инвеститори се нуждаят от открит, стабилен
и предсказуем бизнес климат, за да се развиват
добре, и тези предложения имат за цел укрепва-
нето на способността на ЕС да осигури подходя-
ща среда за развитие на дейността им. В дълго-
срочен план една по-цялостна инвестиционна
политика ще запази позицията на Европа като
най-важен фактор в областта на преките чужде-
странни инвестиции в световен мащаб, ще
осигури възможно най-добрите условия за всич-
ки европейски предприятия, ще се отрази благо-8IP/10/907, Док.11952/10.
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приятно върху растежа и ще създаде повече
работни места в този така важен момент.“9

Следователно инвестиционният пакет на ЕС,
предложен от Комисията, се състои от спомена-
тите два документа: Съобщението на Комисията,
очертаващо политиката в тази сфера и озаглавено
„Към цялостна европейска политика в областта
на международните инвестиции“, в което Коми-
сията изяснява как инвестиционната политика
може да допринесе по най-добрия начин за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,
каквито всъщност са целите на стратегията
„Европа 2020“, и предложението за регламент,
с който се установяват преходните разпоредби по
отношение на двустранните инвестиционни спо-
разумения (договори), сключени между държа-
вите членки и трети страни от различни региони
в света преди Лисабонския договор. Целта на
разглежданото второ предложение на Комисията
е посредством новия регламент да се създаде
правна сигурност както за чуждестранните инве-
ститори, така и за тези с националност от държа-
ви членки, без при това да се пречи по какъвто и
да било начин на способността на ЕС да догова-
ря нови инвестиционни договори (BITs) – вече
на съюзно равнище.

В общата информация към инвестиционния
пакет се отчита, че преките чуждестранни инве-
стиции са основен фактор за икономическото
развитие на всяка страна. Посочват се предим-
ствата им, които се състоят в това, че създават
нови работни места, оптимизират разпределе-
нието на ресурсите, позволяват и улесняват
обмена на технологии и в крайна сметка прида-
ват необходимото ускорение на търговията.
Комисията декларира, че „...на световната сцена
Европейският съюз е най-важният фактор в
областта на преките чуждестранни инвестиции
(ПЧИ). До 2008 г. ПЧИ, насочени извън ЕС,
възлизаха на 3,3 трилиона евро, а инвестициите,
насочени към ЕС — на 2,4 трилиона евро“.10

Уточнява се, че международноправната уред-
ба на тези инвестиции се съдържа главно в дву-
странни инвестиционни договори или спогодби,
в които се регламентират условията за инвести-
ции от граждани и дружества с националност на
едната държава-съдоговорителка в другата. Заед-
но с това BITs въвеждат публичноправно задъл-
жение за установяване на определено ниво на
защита, с цел да се насърчат инвестиционните

потоци между двете държави. Разглежданите
договори съдържат и необходимите правни
гаранции за справедливо, равноправно и неди-
скриминационно отношение към чуждестран-
ните инвестиции, защита срещу принудително
отчуждаване на обекта на инвестицията и
възможност за бързо уреждане на инвестицион-
ните спорове по пътя на избор на международен
арбитраж. Държавите – членки на ЕС, са основ-
на група участници в договори за насърчаване и
защита на инвестициите „в световен мащаб, като
общият брой на вече сключените двустранни
договори е около 1200.“11

2. По повод съобщението на Комисията
(„Към цялостна европейска политика в областта
на международните инвестиции“) до Съвета,
Европейския парламент, Европейския иконо-
мически и социален комитет и Комитета на
регионите, Съветът на Европейския съюз излиза
със съобщение от 4 октомври 2010 г., отправе-
но от Комитет „Търговска политика“ до Комите-
та на постоянните представители (КОРЕПЕР).
Това съобщение на Съвета е втората стъпка по
осъществяване на новата изключителна компе-
тентност на Съюза в материята на преките чуж-
дестранни инвестиции. В него се посочва както
следва: 

1) В рамките на Съвета по външни работи са
били проведени обсъждания на 10 септември
2010 г., в резултат на което Председателството е
предложило проект за заключения на Съвета.

2) Комитет „Търговска политика“ (услуги и
инвестиции) е разгледал проекта за заключения
на Съвета на заседанията си от 22 и 29 септем-
ври. На 1 октомври 2010 г. Комитет „Търговска
политика“ във формат „членове“ е одобрил текста
на проекта, изложен в приложението.

3) КОРЕПЕР е бил приканен да предложи
на Съвета да приеме проекта за заключения на
някое от следващите свои заседания.12

В Приложението към това съобщение се
съдържа Проект за заключения на Съвета. 

В него Съветът на ЕС най-напред признава
„решаващата роля на преките чуждестранни
инвестиции за насърчаването на конкурентоспо-
собността, икономическия растеж и производи-
телността, за укрепването на търговските отно-
шения между държавите, както и приноса им
към устойчивото развитие, създаването на работ-

9Вж. бел. 6.
10Пак там.

11Пак там.
12Док. 14373/10, WTO 332,  FDI 18.
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ни места и увеличаването на ползите за потреби-
телите. Съветът безусловно отчита значението на
преките чуждестранни инвестиции в рамките на
изключителната компетентност на ЕС в областта
на общата търговска политика съгласно чл. 3,
пар.1, буква „д“ и чл. 207 от ДФЕС. Наред с
това Съветът припомня заключенията на Евро-
пейския съвет относно приетата на 17 юни 2010
г. Стратегия за работни места и интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, известна като
„Европа 2020“.13

Съветът изразява изцяло положителното си
отношение към и приветства съобщението на
Комисията от 7 юли 2010 г. до Съвета, Евро-
пейския парламент, Европейския икономически
и социален комитет и Комитета на регионите,
наречено „Към цялостна европейска политика в
областта на международните инвестиции“.

По-нататък по същество Съветът отчита и
признава значимостта на преките чуждестранни
инвестиции за икономическия растеж и изцяло
подкрепя разработването на обща политическа
рамка в областта на инвестициите, която следва
да установи равнопоставени условия на конку-
ренция за всички инвеститори с националност на
ЕС в трети държави, както и за инвеститори от
трети държави в ЕС.

Отчита се и възможността за създаване на
ефективна, амбициозна и цялостна политика на
Съюза в областта на инвестициите в контекста на
променящата се глобална среда. Съветът счита,
че тази политика следва да способства за постига-
нето на целта Европейският съюз да остане както
водеща дестинация, така и източник на инвести-
ции в световен мащаб и да отразява ангажимента
му за поддържане на отворена инвестиционна
среда в съответствие с новата стратегия „Европа
2020“. Съветът споделя становището на Коми-
сията, че новата политика на ЕС в областта на
международните инвестиции следва да повиши
конкурентоспособността на Съюза и да отвори
нови пазари. 

На следващо място се отчита важността на
използване на цялостен подход за очертаването
на бъдеща политика на ЕС в областта на между-
народните инвестиции. Тази политика по никак-
ъв начин не бива да допуска дискриминация
между различните видове инвеститори и техните
инвестиции. Във връзка с това Съветът подкрепя
определянето на широка рамка за новата поли-
тика на ЕС в разглежданата област в съответствие

с предложението на Комисията, което – посочва
той, ще бъде доразработено при пълно зачитане
на установените в договорите области на компе-
тентност на Съюза и неговите държави членки.

Съветът споделя становището на Комисията,
че създаването на обща политика на ЕС в област-
та на международните инвестиции следва да уве-
личи нивото на защита и правна сигурност за
европейските инвеститори в чужбина. Уточнява,
че действията на Съюза за постигането на тази
цел трябва на първо място да са ефективни.

Предвид това, че досега (до влизане в сила на
Договора от Лисабон – б.м. Н.Н.) защитата и
правната сигурност за европейските инвеститори
в чужбина са били основно уредени чрез дву-
странни инвестиционни споразумения, сключе-
ни от държавите членки с трети страни, Съветът
изтъква, че новата правна рамка не следва да
оказва отрицателно въздействие върху защитата
на инвеститорите и гаранциите, с които те се пол-
зват съгласно съществуващите вече споразуме-
ния. Този приоритет, според Съвета, трябва да
бъде отразен в бъдещия регламент, за да се уста-
новят преходни разпоредби за двустранните
инвестиционни споразумения между държавите
членки и трети държави. Ето защо, поясняна
Съветът, в съответствие с чл. 351 от ДФЕС, дву-
странните инвестиционни споразумения (BITs),
сключени от държавите членки, следва да
продължат да предоставят защита и правна
сигурност на инвеститорите, докато не бъдат
заменени с поне също толкова ефективни спора-
зумения, сключени от ЕС.14

13Док. EUCO 13/10.

14Вж. чл. 351 от ДФЕС (предишен чл. 307
от ДЕО) „Правата и задълженията, произ-
тичащи от споразумения, сключени преди 1
януари 1958 г. или за присъединяващите се
държави – преди датата на тяхното при-
съединяване, между една или повече държави
членки, от една страна, и една или повече
трети страни, от друга, не се засягат от
разпоредбите на договорите.
Доколкото тези споразумения са несъвме-
стими с договорите, заинтересованата дър-
жава членка или държави членки са длъжни
да предприемат всички необходими мерки, за
да премахнат установените несъответ-
ствия. Когато е необходимо, държавите-
членки взаимно се подпомагат за постигане-
то на тази цел, а когато това е възможно –
приемат общ подход. При прилагането на
споразуменията, посочени в първата алинея,
държавите членки вземат предвид факта, че
преимуществата, предоставени от всяка
държава членка по договорите, образуват
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Съветът призовава за прагматичен и реали-
стичен подход чрез осигуряване на правна рамка
(това без съмнение е новият регламент – б.м.
Н.Н.), която предоставя правомощия на държа-
вите членки да договарят и сключват двустранни
инвестиционни споразумения с трети страни, в
случай че в близко бъдеще не се предвижда
сключване на инвестиционни споразумения
между Европейския съюз и тези страни.

Предвижданите в тази правна рамка проце-
дури, продължава Съветът, следва да бъдат опро-
стени, бързи и ефективни и да се изпълняват от
държавите членки и Комисията в дух на добро
сътрудничество.

Съветът изтъква и преимуществата на прила-
гането на съгласуван подход към предоставянето
на информация относно формулирането и
изпълнението на новата политика на Съюза в
областта на инвестициите, защото такъв подход
би имал за цел да запази във възможно най-голя-
ма степен инвестиционния климат и доверието
на инвеститорите в рамките на ЕС и в чужбина.

Като взема под внимание географския акцент
на представения от Комисията краткосрочен до
средносрочен план за инвестиционни преговори
и като има предвид необходимостта от определя-
не на приоритети, Съветът по-нататък препо-
ръчва и някои по-важни критерии за подбор на
приоритетни партньори, както следва: икономи-
чески климат в третите държави, големина и ръст
на техните пазари, стратегическо значение на
икономическите им отношения с Европейския
съюз, предлагани от тях възможности за инве-
стиции, политическа и институционална стабил-
ност, степен на правна защита на европейските
инвеститори на местно равнище, двустранни
инвестиционни споразумения, сключени между
тях и държавите членки, както и евентуални пре-
имущества на сключването на споразумение
между тях, от една страна, и ЕС – от друга.

Съветът отбелязва становището на Комисията
за основните възможности за формата на спора-
зуменията, които ще бъдат сключени от ЕС, а
именно: цялостни споразумения или самостоя-
телни инвестиционни споразумения. Основни
критерии за преценка на най-подходящата

възможност са осигуряването на по-широк
достъп до пазари извън Европейския съюз и на
по-добро равнище на защита на инвеститорите с
националност на държави – членки на ЕС. 

На следващото място Съветът изтъква не-
обходимостта в предмета на бъдещите преговори
да бъдат включени основополагащите стандарти
за: (1)„справедливо и равноправно третиране“,
(2) недискриминация („статут на най-облагоде-
телствана нация“ и „национално третиране“),
(3) третиране на инвеститорите и инвестициите,
осигуряващо „пълна защита и сигурност“, (4)
защита в случаи на отчуждаване (включително
правото на бързо, адекватно и ефективно ком-
пенсиране), (5) свободно прехвърляне на капи-
тали и плащания от инвеститори, както и (6)
други разпоредби за ефективна защита (напр.
при целесъобразност, т.нар. общи предпазни
клаузи) и (7) механизми за разрешаване на спо-
рове. Виждането на Съвета е, че тези принципи
следва да бъдат в основата на бъдещите инвести-
ционни споразумения на ЕС.

Съветът също така счита, че е необходимо
доуточняването на разпоредбите на бъдещите
инвестиционни споразумения на ЕС въз основа
на опита и най-добрите практики на държавите
членки да приключи най-късно при разглежда-
нето на предстоящите указания за водене на пре-
говори от Комисията, т.е. идеята му е новият
регламент да бъде приет колкото се може по-
скоро.

Отчитайки значимостта на социалното и еко-
логичното измерение на преките чуждестранни
инвестиции, както и правата и задълженията на
инвеститорите, Съветът подчертава ценния при-
нос на Организацията за икономическо сътруд-
ничество и развитие (ОИСР, OECD), Конфе-
ренцията на ООН за търговия и развитите
(UNCTAD) и Международната организация на
труда (МОТ) и техните международни актове за
политиката на ЕС в областта на инвестициите,
особено в сферата на корпоративната социална
отговорност. Същевременно, продължава
Съветът, жизненоважно е основните акценти на
международните инвестиционни споразумения
да продължават да бъдат върху ефективната и
амбициозна защита на инвестициите и достъпа
до пазара.

Съветът изтъква, че в духа на съществуващите
практики на държавите членки и в съответствие с
чл. 205 от ДФЕС и чл. 21 от Договора за Евро-
пейски съюз, новата европейска политика в
областта на международните инвестиции следва

неразделна част от изграждането на Съюза,
като по този начин са неразделно свързани
със създаването на общи институции, с
възлагането на правомощия на тези инсти-
туции и с предоставянето на същите преи-
мущества от страна на всички останали
държави членки.“
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да се ръководи от принципите и целите на вън-
шните действия на Съюза, в т.ч. принципите на
правовата държава, правата на човека и устойчи-
вото развитие, както и да отчита другите полити-
ки на Съюза и неговите държави членки. Евро-
пейската политика в областта на инвестициите
трябва да продължи да дава възможност на ЕС и
държавите членки да приемат и прилагат мерки-
те, необходими за постигане на целите на
публичната политика.

При анализа на предложението Съветът
взема предвид въпросите, повдигнати от Коми-
сията във връзка с изпълнението на ангажимен-
тите, вече поети от страните по дадено инвести-
ционно споразумение, в т.ч. ефективен меха-
низъм за прилагане и въпроса за международна-
та отговорност. Привлича вниманието по-спе-
циално върху необходимостта от ефективен
механизъм в инвестиционните споразумения на
ЕС за разрешаване на спорове между инвести-
тор и държава и приканва Комисията да извърши
задълбочено проучване на свързаните с въпроса
аспекти на международните системи за арби-
траж, включително, наред с другото, правния и
политическия аспект на евентуално членство на
ЕС в международни арбитражни институции,
както и на въпроса за отговорността, произтича-
ща при арбитражно производство, и свързаните с
това отговорности на държавите членки.

В заключение Съветът посочва, че очаква
разработването от страна на Комисията на
допълнителни инициативи в тази сфера, както и
разчита съвместната работа с Комисията и Евро-
пейския парламент да протича в дух на добро
сътрудничество и при пълно зачитане на разпре-
делението на областите на компетентност, уста-
новено в договорите, с цел формулиране на
цялостна европейска политика в областта на
международните инвестиции.

3. На 3086-ото си заседание, проведено на
13 май 2011 г., Съветът на Европейския съюз
(външни работи/търговия) обсъди проекта за
регламент относно двустранните инвестиционни
договори (ДИД, BITs). В последвалото съобще-
ние за печата бе посочено изрично, че целта на
регламента е да се установят преходни договоре-
ности по отношение на двустранните инвести-
ционни споразумения между държавите членки
и трети страни след влизането в сила на Договора
от Лисабон.15 Тези договорености се отнасят до

вече сключените двустранни спогодби за насър-
чаване и закрила на инвестициите. Изяснени
бяха и възможностите за договаряне и сключване
на такива спогодби в бъдеще. Разяснено бе по-
нататък, че регламентът ще осигури правната
основа за постепенен преход от сега съществува-
щата система на двустранни инвестиционни спо-
годби (BITs) между държавите членки и трети
страни към бъдещи инвестиционни спогодби на
Европейския съюз. Изрично се уточнява също,
че тези предстоящи спогодби с трети страни ще
бъдат договаряни и сключвани от Комисията в
изпълнение на новата изключителна компетент-
ност на Съюза в областта на преките чужде-
странни инвестиции, въведена с чл. 207 от
ДФЕС. Намерението на Съвета е да ускори дей-
ствията по приемане на новия регламент. В
заключение на съобщението се набляга върху
целите на Съвета във връзка с приемането на
предлагания регламент, а именно: от една стра-
на, да се обезпечи в максимално възможната сте-
пен както правна сигурност, така и защита на
инвеститорите с националност на държави –
членки на Европейския съюз, и от друга, да се
запази вече изграденият статут на Европейския
съюз като предпочитано място за чуждестранни
инвестиции.16

Като приложение към това съобщение е
добавен и Проектът за регламент.17 В Обясни-
телния меморандум наред с другото се посочва,
че Предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за установяване на пре-
ходни разпоредби за двустранните инвестицион-
ни споразумения между държавите членки и
трети държави е инспирирано и следва духа на
два други регламента, като се възприема моделът
на техния механизъм на оправомощаване. Става
дума за Регламент (ЕО) № 662/2009 от 13
юли 2009 г. за установяване на процедура за
договарянето и сключването на споразумения
между държави членки и трети държави по спе-
цифични въпроси на приложимото право към
договорни и извъндоговорни задължения, и
Регламент № 664/2009 от 7 юли 2009 г. за
установяване на процедура за договарянето и

15Док. 10023/11.

16ЕС е както най-голямата дестинация за
чуждестранни инвестиции в света, така и
най-големият източник на преки чужде-
странни инвестиции, насочени към други
държави, вж. OECD: Foreign  Direct Investment
(FDI) Statistics, достъпно на
http://www.oecd.org/document/8/0,3746,en
17Вж. СОМ (2010) 344 окончателен.
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сключването на споразумения между държави
членки и трети държави относно компетентност-
та, признаването и изпълнението на съдебни
решения по брачни дела, по дела, свързани с
родителската отговорност, и по дела, свързани със
задължения за издръжка, както и по въпроси на
приложимото право към дела, свързани със
задължения за издръжка18. 

Без да се навлиза в съществото на самия про-
екторегламент, тук е достатъчно да се очертаят
основните правни аспекти на Предложението,
като след това в изложението ще се включи раз-
глеждане на някои положения от съобразителна-
та част (Преамбюла) на проекторегламента.

От правна гледна точка Предложението
съдържа следните по-съществени обяснения
относно съдържанието на бъдещия регламент:

В глава І на регламента ще се определя пред-
метът и обхватът му, като в чл. 1 се предвижда
регламентът да урежда свързаните с инвестиции
споразумения между държавите членки и трети
държави.

В глава ІІ се предвижда въвеждане на разре-
шение съществуващите двустранни споразуме-
ния, сключени от държави членки с трети страни,
да останат в сила.

Чл. 2 съдържа публичноправно задължение за
държавите членки да уведомят Комисията за
всички свързани с инвестициите споразумения,
които те желаят да оставят в сила според условия-
та на регламента, като това обхваща и сключени,
но още невлезли в сила споразумения.

В чл. 3 се разрешава оставането в сила на
всички съществуващи свързани с инвестиции
двустранни споразумения между държавите
членки и трети държави, за които има уведомле-
ние от държавите членки. Разрешението започва
да тече от влизането в сила на регламента. То
обаче не засяга задълженията на държавите член-
ки по силата на правото на Съюза.

В чл. 4 се предвижда задължение за ежегодно
публикуване в Официален вестник на всички
споразумения, за които има уведомления. Целта
е да се гарантира, че всички заинтересовани стра-
ни са запознати с точните измерения на правния
обхват, предвиден в регламента.

В чл. 5 се предвижда преразглеждане на спо-
разуменията, за които има отправени уведомле-
ния. Целта на преразглеждането е да се набеле-
жат качествените и количествените страни на

действащите споразумения, както и евентуални-
те пречки, които споразуменията може да пред-
ставляват пред изпълнението на общата търгов-
ска политика. По-конкретно Комисията в случая
прави оценка дали споразуменията като цяло или
разпоредбите в тях са в противоречие с правото
на Съюза, дали са от естество да попречат на
преговорите за сключване, или на вече сключе-
ните свързани с инвестиции споразумения
между Съюза и трети държави, или дали пречат
на осъществяване на свързаните с инвестиции
политики на Съюза, в това число по-конкретно
общата търговска политика. Не по-късно от пет
години след влизането в сила на регламента
Комисията ще представи доклад, основан на
преразглеждането на споразуменията, и евенту-
ални препоръки за прекратяване на прилагането
на разпоредбите от глава II или за изменението
на въпросните разпоредби.

В чл. 6 се изброяват възможностите за отте-
гляне на разрешението, предоставено по силата
на глава ІІ. Оттегляне на разрешението може да
бъде необходимо в няколко случая:

1) за едно или повече споразумения с даде-
на трета държава, когато въпросните споразуме-
ния са в противоречие с правото на Съюза. 

2) когато споразумението се припокрива
отчасти или напълно със споразумение на Съюза
със същата трета държава, което е в сила, когато
това конкретно припокриване не е уредено в по-
късното споразумение.   

3) когато дадено споразумение подкопава
свързаните с инвестиции политики на Съюза,
включително по-конкретно общата търговска
политика (напр. когато съществуването на спо-
разумения подкопава желанието на дадена трета
държава да води преговори със Съюза), или
когато Съветът не е приел решение за разреша-
ване на започването на свързани с инвестиции
преговори една година след представянето на
препоръка от Комисията съгласно чл. 218, пар. 3
от ДФЕС. В чл. 6 се предвижда консултация
между Комисията и съответната/ите държава/и-
членка/и, посредством която да се разрешат
проблемите, които евентуално биха довели до
оттегляне на разрешението.

В глава ІІІ се предвижда изменение на съще-
ствуващите споразумения и сключването на
нови. Предложената процедурна рамка е вдъх-
новена от механизма за оправомощаване, създа-
ден със споменатите по-горе два регламента –
№ 662 и № 664 от 2009 г. 

В чл. 7 се предвижда общата рамка, по която
18ОВ L 200/52 от 31 юли 2009 г., стр. 25
и стр. 46.
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държавите членки могат да сключват или изме-
нят свързаните с инвестиции двустранни спо-
разумения.

В чл. 8 се въвежда изискване за държавите
членки да уведомяват Комисията за намерението
им да изменят съществуващо двустранно спора-
зумение с трета страна или да сключат ново тако-
ва. От държавите членки се изисква да предоста-
вят цялата необходима документация, свързана с
предоговарянето или договарянето на дадено
споразумение, която Комисията от своя страна
може да предостави на други държави членки и
на Европейския парламент при спазване на
изискванията за поверителност.

В чл. 9 се изброяват подробно съществените
съображения, въз основа на които Комисията
няма да разреши започване на официални пре-
говори от страна на държавите членки, които
включват по-специално съображението, че ини-
циативата на дадена държава членка би могла да
подкопае целите на преговорите на ЕС или даде-
на политика на ЕС. Комисията може да изиска от
дадена държава членка да включи в преговорите
съответни клаузи, например по отношение на: а)
прекратяване на споразумението в случай на
сключване на последващо споразумение между
Съюза или Съюза и държавите членки, от една
страна, със същата трета държава, от друга стра-
на; б) клаузи за трансфер или в) третиране като
„най-облагодетелствана нация“ с цел осигурява-
не на равноправно третиране на всички инвести-
тори от ЕС в съответната трета държава.

Чл. 10 въвежда задължение за държавите
членки да информират Комисията за напредъка
и резултатите на вече разрешени преговори.
Освен това се предоставя възможност на Коми-
сията, при нейно желание да участва като наблю-
дател в свързаните с инвестиции преговори
между държавата членка и третата държава, за да
осигури пълна прозрачност и последователност с
инвестиционната политика на Съюза.

В чл. 11 се съдържа уредба на завършването
на процеса на преговорите и на процедурата и
условията, при които държавите членки могат
да бъдат оправомощени да подписват и сключ-
ват споразумения. Във връзка с уведомлението
за споразумението, което трябва да се предста-
ви на Комисията преди подписването му, тя
прави оценка дали споразумението не подко-
пава предстоящи или текущи инвестиционни
преговори на ЕС или дали не е в противоречие
със задълженията според правото на ЕС, вклю-
чително задълженията по част три, дял ІV,

глава 4 от ДФЕС.
В чл. 12 се урежда преразглеждане на разре-

шението, което се извършва съгласно глава ІІІ
от регламента. Комисията е овластена с прераз-
глеждане на качествените и количествените
страни на разрешените преговори и споразу-
мения. Тя оценява дали е целесъобразно да се
продължи прилагането на разпоредбите на
глава ІІІ. Посочено е, че докладът и евентуал-
ните препоръки на Комисията за прекратяване
прилагането на разпоредбите на глава ІІІ или за
изменение на въпросните разпоредби се пред-
ставят не по-късно от пет години след влизане-
то в сила на регламента.

В глава ІV се уреждат отделни изисквания към
поведението на държавите членки по отношение
на споразуменията, попадащи в обхвата на
регламента. 

Чл. 13 задължава държавите членки да предо-
ставят информация за заседанията, провеждани
по силата на споразуменията, попадащи в обхва-
та на регламента. Също така държавите членки са
длъжни да уведомят Комисията за искания за
уреждане на спорове, подадени срещу тях въз
основа на сключени от тях споразумения. Уведо-
мяването трябва да стане веднага щом самите те
разберат за такива искания. Държавите членки
трябва да съдействат на Комисията по отношение
на започването на спор. Конкретната държава
членка, страна по спора, и Комисията си съдей-
стват напълно и предприемат всички необходи-
ми мерки за осигуряване на ефективна защита.
Последната съдържа и възможност за участие на
Комисията в процедурата по уреждане на спора,
доколкото това се счете за целесъобразно във
всеки отделен случай.

Чл. 14 дава възможност на държавите членки
да посочат дали информацията, предоставяна от
тях в съответствие с членове 8 и 11, трябва да се
разглежда като поверителна и дали тя може да се
споделя с други държави членки.

С чл. 15 се създава нов комитет, който да
съдейства на Комисията при управлението на
регламента, и се указва процедурният ред, при
който този комитет работи. 

В чл. 16 се предвижда регламентът да влезе в
сила 20 дни след публикуването му. От това
следва, че глава ІІ се прилага за споразуменията,
които са в сила преди тази дата, респ. са били
сключени преди тази дата.

В Преамбюла на предложения регламент се
разяснява, че след влизане в сила на Лисабон-
ския договор преките чуждестранни инвести-
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ции попадат в списъка с материи, принадлежа-
щи към общата търговска политика, по отно-
шение на която в съответствие с чл. 3, пар. 1,
буква „д“ от ДФЕС, Съюзът има изключител-
на компетентност. Това значи, че само Съюзът
може да законодателства и да приема правно
обвързващи актове в тази област. Държавите
членки имат такава възможност, единствено
ако са оправомощени за това от Съюза в съот-
ветствие с чл. 2, пар. 1 от ДФЕС.19

По-нататък Преамбюлът уточнява, че в част
Три, дял ІV, глава 4 от ДФЕС се съдържат
общите правила за движението на капитали
между държавите членки и трети държави, в
т.ч. правилата за движение на капитали,
включващи инвестиции. Тези правила могат да
бъдат засегнати от международни споразуме-
ния за преки чуждестранни инвестиции, склю-
чени от държавите членки.20 Към момента на
влизане в сила на Лисабонския договор съще-
ствуват значителен брой такива двустранни
споразумения между държави членки и трети
държави. Договорът не съдържа изрични пре-
ходни разпоредби за подобни споразумения,
които, както се изясни, към този момент вече
попадат под изключителната компетентност на
Съюза.21

Макар че въпросните споразумения остават
обвързващи за държавите членки по силата на
международното публично право, те постепен-
но ще бъдат заменяни от нови споразумения на
Съюза в областта на преките чуждестранни
инвестиции. В този аспект условията за
продължаване на съществуването на старите
споразумения и отношенията им със свързани-
те с инвестиции политики на Съюза, в т.ч и по-
специално общата търговска политика, изис-
кват нов управленски подход. Тези отношения
ще се доразвиват чрез упражняване на съответ-
ната нова компетентност на Съюза.22

Регламентът е актът, чрез който се осъще-
ствява новата компетентност на Съюза в инве-
стиционната сфера. Той урежда условията, при
които на държавите членки следва да се разре-
ши да оставят в сила или да позволят влизането
в сила на международни споразумения в
областта на инвестициите, както и условията,
при които на същите държави се разрешава да

изменят или сключват нови двустранни спора-
зумения в споменатата област.23

Няма съмнение, че оставането в сила на дву-
странните споразумения в материята на инве-
стициите е в интерес на инвеститорите на Евро-
пейския съюз и на техните инвестиции в трети
държави, както и на държавите членки, които
приемат чуждестранни инвеститори и инвести-
ции.24

Тъй като разрешението за оставане в сила,
изменяне или сключване на споразумения,
попадащи в обхвата на регламента, се предоставя
в материя, в която Съюзът има изключителна
компетентност, самото то следва да бъде разглеж-
дано като изключителна мярка. Разрешението
обаче не засяга прилагането на чл. 258 от Дого-
вора по отношение на неспазването от страна на
държавите членки на задълженията им по Дого-
вора, различни от задълженията, свързани с
несъответствията, произтичащи от разпределя-
нето на областите на компетентност между
Съюза и държавите членки.25 Ето защо от дър-
жавите членки се изисква да предприемат
необходимите мерки, за да отстранят евентуални
несъответствия на двустранните инвестиционни
договори, сключени между тях и трети държави,
с правото на Европейския съюз.26

С оглед горното Комисията разполага с
възможността да оттегли разрешението в опре-
делени случаи. Така ако дадено инвестиционно
споразумение е в противоречие с правото на
Съюза, различно от несъответствията, произ-
тичащи от разпределянето на правомощия
между Съюза и държавите членки. Разреше-
нието може да бъде оттеглено и ако споразуме-
ние на Съюза с трета държава, което е в сила,
съдържа свързани с инвестициите разпоредби,
подобни на тези, които вече се съдържат в спо-
разумение на държава членка. На трето място,
за да гарантира, че споразуменията на държа-
вите членки не подкопават разработването и
изпълнението на свързаните с инвестиции
политики на Съюза, включително по-конкрет-
но автономните мерки на общата търговска
политика, разрешението отново може да бъде
оттеглено. И на последно място, ако Съветът в
срок от една година от представянето на пре-
поръка от Комисията съгласно чл. 218, пар. 3

19Съображение 1.
20Съображение 2.
21Съображение 3.
22Съображение 4.

23Вж. съображения 6 и 7.
24Съображение 5.
25Съображение 8.
26Съображение 9.
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от ДФЕС не разреши започване на преговори,
свързани с инвестиции, отново съществува
възможността за оттегляне на разрешението.27

Разрешението за изменение или сключване
на споразумения, уредено в регламента, по-
специално позволява на държавите членки да
разрешават въпроси, свързани с всякакви
несъответствия между техни международни
споразумения в областта на инвестициите и
правото на Съюза, които са различни от
несъответствията, произтичащи от разпределя-
нето на области на компетентност между
Съюза и неговите държави членки, които са
уредени с регламента.28

От обхвата на регламента са изключени
свързаните с инвестиции международни спора-
зумения, страни по които са само държавите
членки.29

С оглед ефективната защита при инвести-
ционни спорове, в регламента са предвидени
съответните разпоредби. Целта им е да се
гарантира, че споразуменията, оставащи в сила
съгласно регламента, остават в сила и по отно-
шение на разрешаването на спорове, като в
същото време се съобразяват с изключителната
компетентност на Съюза.30

...  ...  ...
Ето така институциите на Европейския съюз

действаха до този момент по отношение на
международните инвестиции и тяхната правна
уредба, в светлината на въведената с ДФЕС
изключителна компетентност на Съюза в тази
сфера. Преценката на действията им и приети-
те, съотв. предложени за приемане актове,
очертават следните изводи:

1. Във връзка с цялостния подход на ЕС
към проблема

Европейският съюз и неговите иинституции
са наясно с ролята и значението на преките
чуждестранни инвестииции за развитие и
укрепване на икономиките на държавите член-
ки и на Съюза; за функционирането на вът-
решния пазар; за външноикономическите връ-
зки; за създаването на нови работни места в
Съюза; за насърчаване на конкуренцията и
увеличаване на конкурентоспособността; за
развитие на търговията; за цялостен икономи-

чески растеж и т.н. Тази яснота при подхода е
гаранция за бъдещи добри резултати, насочени
към укрепване на способността на ЕС да
осигури подходяща среда за развитие на дей-
ността на инвеститорите. Те, както бе спомена-
то по-горе, се нуждаят от открит, стабилен и
предсказуем бизнес климат. Новите предложе-
ния и въобще – цялостният подход на институ-
циите към проблема, целят създаване и укреп-
ване на такъв климат в Европейския съюз в
условията на финансова криза в началото на
третото хилядолетие.

2. Във връзка с конкретната правна
ситуация

Разбира се, правилни са ролята и значение-
то на двустранните договори за насърчаване и
взаимна закрила на инвестициите. Предлагат се
подробни разпоредби относно запазване дей-
ствието на тези договори в преходния период и
съответно – относно възможността за сключва-
не на нови в рамките на новоуредената в
ДФЕС изключителна компетентност на Съюза
в областта на преките чуждестранни иинвести-
ции. Осъзнава се ясно необходимостта догово-
рите да прокламират и защитават принципа на
закрила на чуждестранните инвестиции и да
създават система от правни гаранции за него-
вото реално осъществяване.

3. Във връзка с бъдещата уредба
Правилен е подходът към създаване на акт на

вторичното право с пряк ефект и непосредстве-
на приложимост във всички държави членки –
регламент. По този начин, от една страна, юри-
дически се упражнява изключителната компе-
тентност на Съюза, а от друга – се гарантира, че
уеднаквените норми на регламента относно
двустранната договорна уредба на преките чуж-
дестранни инвестиции ще имат непосредствено
действие и директен ефект във всички държави
членки. Това ще гарантира еднаквото прилагане
на правните измерения на новата изключителна
компетентност на ЕС в тази материя с произти-
чащите от това благоприятни последици за
инвестиционния климат както в отделните дър-
жави членки, така и в ЕС като цяло.

4. Във връзка с инвестиционния климат
на Съюза

Очаква се новият регламент и въобще
целият нов инвестиционен пакет на ЕС да
доведе до значително подобряване на правния

27Съображение 10.
28Съображение 11.
29Съображение 15.
30Съображение 16.
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компонент на инвестиционния климат в Евро-
пейския съюз. Единната, ясна, разбираема и
лесно приложима правна уредба с действие на
територията на Съюза ще създаде необходими-
те правни гаранции за плавен преход от съще-
ствуващата система на двустранни инвести-
ционни договори на отделните държави членки
към система на такива договори, скючвани от
Комисията.31

Известни опасения могат да се породят що
се отнася до подхода към особеностите на инве-
стиционния климат в отделните държави член-
ки и отразяване на тези особености в процеса
на преговаряне и сключване на нови договори
за насърчаване и взаимна закрила на инвести-
циите от Съюза (Комисията). 

Може би ще бъде полезно при започване и
водене на преговорите, както и при сключване
на бъдещите договори, да се привличат в прего-
варящите екипи специалисти в тази материя от
всяка държава членка. Това са хората, най-
добре запознати с националните особености и
навлезли в детайлите на инвестиционния кли-
мат на техните държави. Ползването на най-
добрия опит и постижения на тези специалисти
със сигурност може да подпомогне постигането
на възможно най-справедливи и отразяващи
интересите на всички държави членки клаузи в
новите двустранни инвестиционни договори,
сключвани от Европейския съюз.

Открити остават и въпросите относно бъде-
щото участие на ЕС в многостранните междуна-
родни конвенции в материята на инвестициите,
като Конвенцията за създаване на агенция за
многостранно гарантиране на инвестициите
(MIGA), Конвенцията за уреждане на инвести-
ционни спорове между държави и граждани на
други държави (ICSID), Договора за енергийна
харта и др.

5. Новото положение и Република Бълга-
рия

Известно е, че Република България е една от
държавите членки от Източна Европа, която
разполага със значителна международно-дого-

ворна база за уредба на чуждестранните инве-
стиции. Ние имаме сключени двустранни дого-
вори за насърчаване и закрила на инвестициите
с държавите – основни търговски партньори на
страната от всички континенти.32 В сравнение
с нашата национална политика по отношение
на чуждестранните иинвестиции, новата инве-
стиционна политика на Европейския съюз
несъмнено ще засили позициите и способност-
та за успешно международно договаряне в тази
чувствителна за нашата страна сфера. Догова-
ряйки като единен икономически блок, ЕС има
несравнимо по-голяма икономическа мощ и
влияние, които са фактор за постигане на
изгодни – както за Съюза като цяло, така и за
отделните държави членки, договори в мате-
рията. От тази гледна точка Съюзът има и по-
голяма способност да уговори много по-благо-
приятни клаузи в бъдещите договори за инве-
стиции с трети държави, отколкото България
като отделен правен субект. По този начин в
значително по-голяма степен ще се постигне
подобряване на условията за инвестиране в
трети държави, както и укрепване закрилата на
инвеститорите с националност на ЕС и техния
бизнес в тези държави. Това очевидно са поло-
жителни аспекти, от които Република България
и нейните инвеститори ще бъдат облагодетел-
ствани. От друга страна, усъвършенстването на
правната уредба с действие в ЕС ще способства
за подобряване на инвестиционния климат и в
България.

Самият процес на договаряне и сключване
на нови инвестиционни спогодби от ЕС ще
отнеме вероятно дълго време – десетилетия
може би. За този период задължение на Бълга-
рия, както и на останалите държави членки ще
бъде да хармонизират съществуващите техни
двустранни договори за насърчаване и закрила
на инвестициите с новата инвестиционна поли-
тика на ЕС. Това ще бъде продължителен
период, който отново ще изисква усилията на
институциите и на специалистите-юристи на
държавата в тази сфера. 

31Вж. Prospects of European Investment Policy,
Czech Yearbook of International Law, No 3,
2012, 253–258.

32Вж. интернет страницата на Българска
агенция за инвестиции на http://www.invest-
bg.government.bg



Едва ли има нещо по-гадно от това, някой,
който не си виждал повече от десет години, да
те събуди по телефона в ранните часове на
нощта, за да ти напомни, че сте приятели.
Затова на бодрия глас в слушалката „Как си
мили приятелю“, отговорих сърдито „Никак не
съм. Спя. Кой се обажда?“

„Приятелят“, с много думи, като че разгова-
ряме сутрин, след закуска, на чаша кафе,
започна да ми обяснява, че сме от един курс, на
лекции седял на втория ред зад гърба ми и
известно време сме били в една студентска
група.

– Слушай, Георги, тук сме се събрали колеги
и хора от бизнеса. Ще ти пратя кола, да те
докара при нас. Седнали сме в една чаровна
кръчма на маркови питиета и великолепни
мезета. Нощ дълга. До сутринта има много
време да прекараме приятно. Питиета и мезе,
дал бог в изобилие. Обличай се и идвай!

– Не мога, Данчо – припомних си за негова
голяма радост името му. Легнах си късно. Раз-
небитен съм от умора. Благодаря за поканата,
но срещата ще направим друг път. Обади ми се
по денно време, да разменим телефони и се
уговорим за среща на кафе.

– Георги, ще те търся, да знаеш. На всяка
цена искам да те запозная и с един имотен
човек. Говорил съм му много за теб. Може да
ти стане клиент. Отивай да спиш! Лека нощ!

С Данчо и неговия човек се срещнахме след
седмица под сянката на кичести липи, в градин-
ската обстановка на елитен ресторант, с марко-
ви питиета и вкусна храна. На масата бяхме
шестима, но Данчо ме настани до евентуалния
клиент, за да можем спокойно да си говорим.

Човекът се представи с фамилията Мар-
гаритов, която лесно запомних, защото зъбо-
лекар със същото име, в продължение на месе-
ци правеше героични усилия да укрепва и
запушва дупките на ронещите се в устата ми
зъби. Среден на ръст, акуратно избръснат, със
семпла карирана риза и джинсови панталони от
масленозелено кадифе, Маргаритов ми се харе-
са от пръв поглед. Зад гъстите руси вежди,
усмихнатото му лице показваше меки и друже-

любни зелени очи, които сякаш непрекъснато
грееха, отразявайки приглушените лъчи на
топлото обедно слънце. Беше на видима
възраст около петдесет години, с посивяла коса,
приятно загоряло от слънцето лице и мускуле-
сти ръце, които издаваха собственик, който
активно поддържа добра форма със спортни
занимания. Нищо в него не издаваше нито
имотния човек, нито близостта му с останалите
членове от компанията, върху лицата на които
отчетливо се четяха следите на редовната злоу-
потреба с алкохол. Маргаритов не пиеше. С
дребни, бавни и уверени движения на ръцете
взимаше късчета от многобройните мезета и
отпиваше от чашата със студена газирана вода.
Оцених положително поведението му, което не
беше типичното нашенско, когато веднага след
запознанството следват въпросите, за да пока-
жат, че не си канен, за да участваш в приятно-
то забавление на компанията, а за да задово-
лиш интереса, за който си поканен и вече нену-
жен да си отидеш.

Не поръчах нищо. Трапезата беше отрупана
от деликатесни меса и чуждоземски сирена,
избор от червено и бяло вино и за любителите на
концентрати – водка и маркова ракия, от които
отпиваха останалите членове на компанията и
моят състудент Данчо. На съседна маса серви-
тьорът сервираше храна и газирани напитки на
висок, млад мъж, който се оказа шофьор на
Маргаритов и предвидливо беше сложен настра-
ни, за да не слуша разговорите на шефа си.

– С какво мога да Ви бъда полезен? –
директно подходих към темата на нашето
запознанство.

Маргаритов пое този скъсен път за опознава-
не и започна бавно да се представя с деловата
страна на своите занимания.

– Господин Николов, аз съм германски граж-
данин от български произход. Родителите ми са
се установили в Германия преди войната и са
започнали със семеен хотелиерски бизнес,
който аз съм наследил. Имам хотели в Мюнхен,
Хамбург и Виена. Внасям автомобили и маши-
ни за хранителната и печатарската индустрия.
Опитвам се в България да инвестирам в про-
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мишленото и гражданското строителство.
Имам бизнес интереси в Македония и Гърция.
Помагат ми моите синове, които са завършили
икономика в германски университети и вече
значително са навлезли в деловата ми дейност.
Откровено трябва да споделя, че в България
бизнесът ми се натъква на недопустими за
развити демократични страни препятствия и
въздействия. Настойчиво и с осезателни нотки
на заплаха ме съветват да не участвам в едни
или други сделки, принудиха ме „най-добро-
желателно“ да продам и отстъпя един хотел на
морето, който бях закупил напълно унищожен,
преди няколко години и с много усилия го пре-
върнах в реномиран и печеливш. Направих го,
вслушах се в „доброжелателните съвети“. Про-
дадох хотела. Не посмях да откажа. Аз работя
само с цени и с пари, които са нормалните
инструменти на бизнеса. Нямам охранители и
разни силоваци – това в Германия е недопусти-
мо. Ползвам единствено шофьор, който няма
други функции, освен да ме вози.

– С какво мога да Ви бъда полезен? – насо-
чих повторно събеседника си към основната
причина за нашата среща.

– Благодаря Ви, господин Николов, че ме
облекчихте. Сигурно щях да Ви занимавам
дълго, преди да споделя проблема си. С една
дума – „измамен съм“. От съдружника ми, с
когото в началните години на бизнеса ми в
България закупихме един голям и изключител-
но ценен имот, в най-престижната и перспек-
тивна част на София. Сега имотът струва не
по-малко от десет милиона евро. Имахме идея
да реализираме проект за огромен, много-
функционален бизнес център, който при
нараснал интерес към обекта да продадем на
световна търговска верига и със значителен
финансов интерес за нас.

– Дааа, ама съдружникът Ви измами, което
сравнително често се случва в България – опи-
тах се да отгатна проблема.

– Точно това стана – спокойно се съгласи
Маргаритов. Със серия от измами успя да ме
отстрани от дружеството и преди да разбера –
впрочем през това време бях за един продъл-
жителен период в Германия – успя да продаде
имота на една, стократно по-ниска цена, на
някакво вероятно подставено лице. А след това,
чрез няколко последователно извършени про-
дажби да узакони измамата и да ме постави
пред свършен факт.

Този обяд не говорихме повече по случая.
Разбрахме се да почнем да се виждаме в него-
вия офис, след като се запозная с документите,
за да мислим и предприемем конкретни дей-
ствия, за поправяне юридически на нещата,
доколкото това изобщо е възможно.

Срещите позволиха да усетя, че клиентът е
много наклонен да се сприятели с мен, което аз
приемах като една добра перспектива. Защото
след всяка среща откривах нови положителни
черти в характера на Маргаритов, които отго-
варяха на възгледите ми за честен и добър
приятел. Минахме на „Ти“ и за моя голяма
радост досадните разговори около юридически-
те проблеми на неговия случай, по някакво
негласно споразумение, редувахме с приятел-
ски раздумки за делничните неща от живота,
семейства, жени, деца, готварски умения,
културни събития, почивки. Започнах да при-
виквам с него. Приемах го като приятел, с
когото съм близък от години. Срещите на кафе
започнаха да ми липсват и както аз, така и той
започнахме да ги уговаряме ежеседмично, в
няколко различни дни. 

Имахме и конкретни резултати. Въз основа
на изготвените от мен жалби и открити и при-
ложени многобройни доказателства, прокура-
турата образува досъдебно производство срещу
неговия бивш съдружник и подставеното лице,
с което беше сключил сделката за продажбата на
имота. Гражданскоправният път за защита, за
съжаление обаче, Маргаритов беше изчерпил с
двама млади адвокати, които въпреки професи-
онално свършената работа, не бяха успели да
върнат нито имота, нито вложените в него
пари.

Приятелят Маргаритов не плащаше за моите
усилия. Това приемах спокойно, защото не се
съмнявах, че като честен и богат човек той ще
сдържи обещанието си и когато доведем до
успех делата срещу измамниците, той ще
заплати уговорения много приличен адвокат-
ски хонорар. Запленен от благия му характер и
сърдечните приказки, аз не отличавах и някои
съществени, дребни на вид детайли в нашите
делови отношения, които по-късно осъзнах, че
очертават по-друг тип характер от този твърде
идеализиран, който безкритично бях възприел,
прибавяйки към него само положителни
щрихи. Срещу измамниците беше внесен
обвинителен акт и аз очаквах, че съобщението
за този успех ще зарадва Маргаритов, който от
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всички досегашни срещи беше формирал впе-
чатлението у мен, че жадува и очаква с нетър-
пение да види справедливото възмездие, което
трябваше измамниците да понесат. Затова
реакцията на Маргаритов беше неочаквана и
дълбоко непонятна за мен.

– Вижте, господин Николов – неочаквано
беше минал на „Вие“. Това, което ми казвате и
очаквате, че трябва да ме зарадва, не приемам с
тези чувства. Аз съм човек на бизнеса и за мен
радостите имат много материален, оценим в
пари характер. Аз не искам тези измамници да
бъдат наказани, да ги осъдят и изпратят в затво-
ра, за да лежат. От това парите, които ми дължат
за имота, няма да влязат в джоба ми. Това мен
не ме интересува, стига да ми върнат парите или
имота, аз няма да им се сърдя, а защо не и да се
сприятеля с тях. Все пак те са хора на бизнеса,
като мен. Щом ми върнат парите или имота, аз
няма да имам нищо против да ги освободят от
наказателната отговорност.

Бях поразен от съвършено различната светли-
на, която този отговор хвърляше върху моя
събеседник. Понечих да отговоря, но думите
сякаш се объркаха в гърлото ми и вместо тях
нещо подобно на „ааа….добре, щом така
мислите“, с мъка успях да промърморя, по-
скоро за себе си. 

Маргаритов изглежда не разбра истинската
същност на реакцията ми, защото продължи да
развива вижданията си по случая.

– Няма идеално честни хора. Още повече
такива, които се занимават с бизнес. И аз, в
известен смисъл, си служа с не до там почтени
методи, когато трябва да постигна своя бизнес
интерес. Нямам никакви скрупули. Всеки
трябва да пази своя интерес. Затова казвам, че
не държа на наказателното осъждане. Вие
трябва да работите за материалната ми изгода –
искам да си получа парите. И да Ви платя, раз-
бира се, хонорар за свършената услуга. 

Нищо не можех да отговоря. Бях направил
възможното и оставаше единствено да чакаме
съответните, определени в закона процесуални
действия на правораздавателните органи, които
за съжаление нямаше да доведат до резултата,
който беше очакван от Маргаритов. Този ден с
него се разделихме много сдържано. Сякаш
неусетно отново се върнахме в отношенията от
началото на нашето запознанство. Това по-
късно аз прецених като благоприятно за мен.
То ми спестяваше неудобството да изживявам

чуждите, пък макар и „приятелски“ тревоги,
така лично, като да са се случили на мен. Защо-
то измаменият беше Маргаритов и аз му дъл-
жах професионални усилия, като на клиент, но
в никакъв случай това не включваше демон-
страция и на скръбни чувства от „пропаднали-
те гемии на клиента“.

Срещите продължиха със същата честота, но
вече бях променил моето участие в тях. Слу-
шах и се съгласявах, а на някои от юридически
абсурдните му идеи опонирах без да го жаля,
като често пъти и иронично обяснявах тяхната
откровена глупост. Маргаритов не показваше
раздразнение или недоволство. Моментално
съчиняваше поредна абсурдна конструкция,
която аз по същия коравосърдечно-касапски
начин разфасовах на парчета и хвърлях в коша
за боклук. Започнах да отказвам и съботно-
неделните срещи, когато той, свободен от биз-
нес занимания, с часове повтаряше многократ-
но предъвкваните планове, на свой ред да обере
измамните си партньори.

Един ден Маргаритов без предупреждение
дойде в кантората ми и за първи път от много
време лицето му беше изпълнено с радост и
доволство.

– Имам положителен резултат, господин
Николов. Изглежда, че като им замириса на
затвор измамниците станаха по-отстъпчиви.
Посети ме в офиса бащата на моя бивш съдруж-
ник и ми предложи петорната цена на моя дял,
ако оттегля обвинението си към сина му.

– Чудесно! – зарадвах се искрено на този
резултат, който се дължеше изцяло на моите
усилия да подбутвам с жалби, молби и нови
доказателства предварителното производство
срещу измамниците. – Това означава, че срещу
вложените от Вас шестотин хиляди евро измам-
ниците са готови да Ви заплатят три милиона
евро за половината на Вашия дял.

– Така е, но вече не е достатъчно! Разбраха за
дебелия край на тоягата и ми предлагат това,
като смятат, че ще се хвана на въдицата и ще
приема половината. Да, ама сега аз диктувам
условията и искам от Вас да мислите и да ми
дадете решение, как да получа пълната стой-
ност на целия имот. Дойде време аз да им
покажа как трябва да се спазват правилата на
коректността в играта на бизнеса.

Известно време мълчах, смутен от тази
откровена и нагла лакомия, която трябваше да
канализирам в съответствие със закона и да



95

доведа до благоприятен резултат. 
– Вижте какво, господин Маргаритов. Моят

съвет е да приемете това, което Ви предлагат.
Печалбата Ви ще бъде петорно по-голяма. При
това ще я получите доброволно, без дела, без
тревоги, без сложни комбинации – сякаш Ви се
е паднала от небето. Моят баща за такива слу-
чаи обичаше да казва една народна мъдрост –
„по добре една кокошка у дома, отколкото сто,
но в халите“. Вземете тези огромни пари.
Послушайте ме. Не Ви съветвам лошо. 

– Мислете, господин Николов, мислете!
Трябва да ги изработим тези момчетии. Да им
бъде урок за цял живот! Измамниците само от
това разбират!

И с усмивка и „приятелско“ ръкостискане
напусна кантората.

Проведох среща с измамниците, в усилията да
предам абсурдното желание на Маргаритов.
Въпреки че изначално бях уверен, че това няма
да стане. Лакомията на моя „полуклиент – полу-
приятел“ замъгляваше здравия му разум. Да
получи и дела на измамниците означаваше да ги
обере на свой ред като „пладнешки разбойник“,
като им отнеме и онова, което бяха вложили в
дружеството, съответно това, което бяха платили
по сделките за легализиране на измамата.

Предложението на Маргаритов беше откло-
нено с искрен смях, а бащата на измамника-
съдружник, който по всяка вероятност е бил
мозъкът на тази операция, формулира и отго-
вора до моя клиент.

– Господин Николов, Вие разяснихте ли на
Вашия клиент същността на нашето предложе-
ние? Разбра ли той колко изгодно е за него?
Защото второ такова предложение няма да
има. Българската лакомия е взела у него връх
над германския прагматизъм и ще му изиграе
лоша шега. С Вас ние няма какво повече да
уговаряме. Ако реши да приеме нашето пред-
ложение, ще го чакаме до седмица да ни се
обади за лична среща.

Маргаритов за първи път нямаше въпроси.
Усмихна се злорадо и след едно многозначител-
но „ще видим“ се разделихме.

Седмицата измина, но той не ми се обажда-
ше. След това в една жестоко уморителна от
лятно слънце неделя ми се обади по телефона с
молба да отида при него в офиса.

– Вземете такси, за моя сметка. Ще Ви въз-
становя парите. Педантичният немец беше
заличил напълно въображаемото приятелство.

Смеех се в себе си на глупостта му. „Как ще ми
възстанови парите? Ще му позволя ли това?
До сега колкото пъти съм идвал с такси, нима
съм искал да ми възстанови платената сума?“

Отидох с предчувствието, че и това ще бъде
среща, в която ще слушам отново различни
предложения за комбинации, как на свой ред
той да обере измамниците. Не можех да
направя нищо, защото след предложението,
което той отхвърли и което беше според мен
изключително изгодно за Маргаритов, аз бях
престанал да мисля изобщо, за каквито и да
било други законови средства да му помагам.
Такива просто нямаше, а предстоящото и
много реално наказателно производство отдав-
на беше престанало да го интересува. 

За срещата се беше приготвил, както обикно-
вено, сам. Не обичаше присъствието на негови
подчинени, а в осигурената конфиденциалност
на разговорите му с неговия адвокат, който и
по закон трябва да пази поверените му от кли-
ента тайни, не се съмняваше. Когато влязох в
офиса, кафеварката с кафе вече ухаеше, а в
малка купичка, както и друг път, стояха чаени-
те бисквити.

– Господин Николов – започна ме с влизане-
то, след като напълни чашите с кафе, – струва
ми се, че моята работа не Ви е много по сърце
или Ви отегчава, защото на настойчивите ми
молби да търсите правни възможности да си
получа цялата сума, Вие, прощавайте, не искам
да Ви обидя, но гледате напълно безучастно и
не си мърдате пръста да сторите нещо.

Чудех се как да не избухна и да направя на
пестил човека, който така безочливо ме обви-
няваше в бездействие, защото не мога да наме-
ря задоволително решение за неговата лакомия.
Той обаче отново ме подхвана с поучения, как
трябва да браня интересите му. И тогава в мно-
гобройните словесни обяснения спомена и
това, което в себе си реших, че слага край на и
без друго странните отношения адвокат/клиент
с този човек.

– Вие търсите някаква справедливост, която,
ако не бях потърпевш, може би и аз щях да
одобрявам. На престъпниците най-доброто
лечение е затворът. Но не и в моя случай. Аз
съм потърпевш от парична измама и лечението
за нея, а същевременно наказанието за пре-
стъпниците, е да бъдат принудени да заплатят
щетата, която са ми причинили. И в този про-
цес не може да има никакъв сантимент. Пак Ви
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казвам, аз тези хора не ги мразя, не им желая
злото, мисълта, че гният в затвора няма да ми
създаде радост. Парите и пак парите. Те ще въз-
становят обидата, която ми нанесоха.

– Ама те Ви предложиха пари. Вие не ги
приехте. Пет пъти повече, отколкото бяхте
загубили! Отказът Ви беше необясним за мен.
Заплахата със затвор свърши своята работа.
Дойдоха да преговарят и носеха цяла торба с
пари, за да Ви молят за помирение и да оттег-
лите обвиненията си. Честно казано, амбиция-
та Ви да получите всичко, даже и тяхната част,
беше за мен непонятна и неразумна…

Маргаритов нетърпеливо ме прекъсна. За
него тези разсъждения бяха очевидна глупост
на човек, който не разбира прагматичния ум на
бизнеса и като малко дете повтаря едни и същи
морално-сантиментални аргументи.

– Аз не съм юрист, господин Николов. Моите
занимания, това, което ме е направило богат, са
сделките. Придобивал съм на една цена, прода-
вал съм на друга. Не съм броил загубите и пора-
женията. Гледал съм само напред, за благопри-
ятна, за печеливша конюнктура и съм правил
необходимия ход. Когато купихме със съдруж-
ника ми имота, това беше благоприятната
конюнктура. Купихме евтино, а след няколко
години цената на имота нарасна главоломно. И
сега е огромна. Тази цена аз искам. Тя смятам,
че заслужено ми се полага.

– Направихме всичко възможно. Преди мен
двамата адвокати, които бяха опитали да защи-
тят интереса Ви. Сега аз. Постигнахме значим
резултат. Сам казахте, че с това наказателно
производство сте ги накарали да плачат.

– Ох, господин Николов, аз не вярвам, че в
българското законодателство няма разрешения,
които могат да се използват за моя случай. Иска
работа и търсене. Евентуални връзки…

Маргаритов видя, че се готвя да му възразя и с
нетърпелив жест на разперената си ръка ме спря.

– Говорите за плач, за сълзи. Тези работи
въобще не ме трогват. Обръгнал съм отдавна.
Купих изключително евтино фабриката на един
италианец и след подписването на сделката той се
сети, че в двора на фабриката има цветна гра-
динка, оградена с мрежа, в която отглеждал
екзотични кокошчици и петли и поиска да му ги

дам. Едни такива малки с разноцветни пера,
весели и игриви. Тайландски, виетнамски,
корейски – всякакви. Имал слабост към тях.
Наслаждавал им се като ги храни. Пъстро кутку-
дякащо царство, което веселяло сърцето му.
Италианецът ме молеше да му ги дам. Но беше
закъсал за пари, затова продаде и фабриката.
Нямаше пари да плати и за тях, колкото му
поисках, а аз му поисках значителна сума. Щом
са му толкова скъпи на душата… Разплака се като
малко дете, а аз се смеех, защото не можех да
повярвам, че възрастен човек може да плаче за
такава дреболия – някакви екзотични птици,
кокошчици, петлета, красиви, но все пак птици.

– А на Вас бяха ли Ви нужни? Все пак живи
същества, обагрени от природата и необикно-
вено красиви. Сигурно са Ви радвали като ги
гледате как играят.

– Ами, радвали са ме. Не ми трябваха. Про-
сто бяха част от сделката, включени в имуще-
ството и принадлежностите на фабриката. Как
си представяте да му ги подаря или да му ги дам
на някаква символична цена? Ако сторех това,
аз нямаше да се занимавам със сериозен бизнес,
а щях да бъда продавач на печена царевица или
кестени по улиците на някой германски град.
Чувствата са си чувства. Бизнесът не си служи с
такива инструменти…

Разделихме се с Маргаритов с уговорката да му
се обадя, ако намеря някакво решение, което да
го удовлетвори. Така и не се обадих. Нищо не
можех да предложа. А върху решението ми да
оставя тази делова връзка да изтлее във времето,
особено силно повлия и историята с екзотични-
те кокошчици. Вярно е, че светът на бизнеса
може да е значително по-различен от този на
обикновените хора. Не можех да приема обаче,
че в него не може да има място за обикновени
човешки чувства на обич към такива божи и на
природата създания, като екзотичните кокошчи-
ци. Чудех се какво ще правя, ако ме потърси и
поиска да се срещнем. Нямаше какво ново да му
кажа по неговия случай. Но, струва ми се, че
повторните срещи с него щяха да бъдат много
тягостни за мен, защото в спокойните му и
интелигентни зелени очи непрекъснато щях да
съзирам сълзите на стария италианец за обични-
те му шарени екзотични кокошчици.


