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Драги колеги, Уважаеми читатели,

Месец февруари е към своя край. Февруари, който по традиция асоциираме както със снежни виелици и 
преспи, така и с редовното годишно Общо събрание на нашата Нотариална камара. Да, но като че ли тази 
година традициите не са това, което бяха. Сняг и преспи нямаше, а вместо тях се радвахме на топлите 
слънчеви лъчи, на първите сутрешни концерти на сладкопойни птички. Някои от Вас сигурно ще кажат, че 
и Общото ни събрание тази година е било по-различно или пък не? Не знам. Това е въпрос на гледна точка. 
А и не това е важното! Важното е друго. А то е, че събранието премина в колегиален и уважителен тон, че 
успяхме да споделим и успехите си, и проблемите си и заедно да потърсим правилните начини за тяхното 
преодоляване.  

Но ето, и февруари, и събранието отминаха и пред нас е пролетният месец март със свежите слънчеви 
утрини, с величието на нашето Освобождение, с пожеланията да бъдем бели и червени, здрави и засмени, 
със стръка ухаещи кокичета за Деня на жената и с работа..., дай, Боже, с много работа! Работа, с която 
да бъдем полезни на гражданите, на обществото и държавата. Работа, с която всекидневно да доказваме 
знанията си, компетентността си, почтеността си. И именно затова ще се съберем през първите дни на 
астрономическата пролет /22-23 март/ в полите на Рила на национален семинар. Там ще можем с помощта 
на Проф. д.ю.н. Методи Марков да си отговорим на специфични въпроси от областта на наследственото 
право, а и със сигурност да спрем по-детайлно вниманието си върху актуалната съдебна практика. Не 
по-малко важна е и темата относно уеднаквяване на практиката ни и стриктното спазване на Тарифата 
за НТ.

И отново в изпълнение на желанието Ви за нови и нови знания ще представим на вниманието Ви две 
статии на теми, много близки до ежедневната ни практика. Проф. д-р Николай Натов ще сподели с нас ра-
съжденията си относно заверено в чужбина пълномощно за разпореждане с недвижими имоти в България, а 
Проф. д.ю.н. Владимир Петров подробно ще ни запознае с правната уредба на незаконните строежи.

Няма да пропуснем и рубриката „Intuitu personae”. В нея ще имате неподправеното удоволствие да се 
срещнете с Нотариус Валери Манчев и Нотариус Антон Чолев, и двамата удостоени с почетен плакет за 
значим принос в развитието на съвременния Български нотариат. Ще наведем глави и ще си спомним за Но-
тариус Станка Стайкова, която смъртта покоси ден преди да изпрати отговорите си на нашите въпроси.

Както винаги ще попътуваме и из нотариалния глобус, но не като туристи, а отново като професиона-
листи, които не спират да търсят нови и нови познания. Този път наш водач към Европейската мрежа на 
регистрите на завещания и настоящият є проект „Трансгранични завещания” ще бъде Нотариус Светлин 
Микушински, зам.председател на Съвета на Нотариусите.

Ще имаме и страница, посветена на благотворителността, на надеждата и частицата бъдеще, които 
можем да дарим на българските деца.     

Скъпи колеги, изкушавам се да завърша това кратко въведение с думите на Жил Рузе. Припомни ни ги 
нотариус Обретен Обретенов при неговото интервю, публикувано в миналия брой, за което още веднаж му 
благодарим!

„По-добре да се разсърди клиентът, отколкото нотариусът да погази морала, закона, личното достойн-
ство и най–вече собствената съвест, която е големият свидетел, пред когото трябва винаги да се старае 
да не се изправя, за да се отчита за действията си”. 

С пожелания сърцата Ви да бъдат изпълнени с прекрасно пролетно настроение,
нотариус Теодора Вуцова

главен редактор
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НотАРИАлЕН ЖИвот

По т. 2 – Обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по чл. 30 от 
ЗННД 

Предложения за промяна не са постъпвали. Запазва се досегашният размер на застрахо-
вателната сума – 10 000 евро. 

  
По т. 3 – Обсъждане и определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и 

допълнителни вноски на нотариусите.

Приема се предложението на Нотариус Мария Бакърджиева, а именно: „Запазва размера 
на съществуващите вноски (годишна – 900 лв., допълнителна 30 лв. годишно и встъпителна 
- 10000 лв.) Възлага на Съвета на нотариусите да проучи варианти на методология за друг 
вид пропорционално определяне на дължимите годишни вноски. 

 По т. 4 – Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2014 г.

Бюджетът за 2014 г. се приема. 

По т. 5 – Разни.
Общото събрание дава мандат на Съвета на нотариусите да инициира законодателни 

промени свързани със запазване компетентността на нотариусите по сделките с МПС и с 
разширяване компетентността, в частта относно решенията на органите на търговски-
те дружества относно промяна в управлението им, притежанието на дружествени дялове 
и други, в правото и задължението да се издава удостоверението за наследници и европей-
ското удостоверение за наследство, включително в Търговския закон, Наредба № 32, Закона 
за движение по пътищата и други и свързаните с това модули в „Единство”.

РЕшЕНИя, пРИЕтИ
НА общото СЪбРАНИЕ НА НотАРИАлНАтА 
кАмАРА НА РЕпублИкА бЪлгАРИя, 
СЪСтояло СЕ НА
22 фЕвРуАРИ 2014 г.
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ИНтЕРвю С НотАРИуС  вАлЕРИ мАНчЕв

УНИКАЛЕН - прилагателно, синоним на: единствен 
по рода си, неповторим, забележителен, изключителен, 
необикновен. И всички тези определения прилягат 
идеално на нашия колега Нотариус Валери Манчев. 
Той единствен по рода си, като Председател на 
СРНК положи невероятни усилия и вложи много плам 
и сърце в ежедневните си грижи за колегите, като 
постоянно ни информираше и създаде чувство на 
единение /сплотеност/ у нас. Той е неповторим 
мечтател и радетел за добруване между хората. 
Забележителен е с усвояването на нови езици, знания и 
умения. Изключителен танцьор е. Той е необикновен в 
стремежа си да опознае и разбере невидими за очите 
ни светове. Перфектен юрист и прекрасен колега!

Здравейте, Нотариус Манчев! Започвам с официално об-
ръщение, но ще си позволя да премина на „ти”, тъй като 
сме колеги и приятели от първия студентски ден. А това е 
и още една причина да бъда много радостна за отличието, 
което получи през 2013 год. по повод 15 годишнината на 
съвременния Български нотариат! Изненада ли беше за теб 
тази награда? 

Благодаря ти, че ми припомни, наистина се знаем от 
първия студентски ден! 

Що се отнася до наградата, признавам, че беше изне-
нада! Посветих много време, усилия и любов на гилдията, 
особено на Софийската колегия. Обаче в последните годи-
ни съм ангажиран повече с работата в офиса и със семей-
ството си, и съм извън полезрението, така да се каже. 
Поднасям  искрената си благодарност на софийските си 
колеги, които ме номинираха, както и на всички, които са 
решили, че моят принос заслужава тази награда.

 
Валери, ти си нотариус повече от 20 години. Кое беше 

онова, което провокира у теб интереса към нашата про-
фесия?

- Реших безусловно, че искам да бъда нотариус преди да 
изтече първия час на първия ден на стажа ми като сту-
дент в Софийския държавен нотариат. Любов от пръв 
поглед J След това се явих на конкурс. Беше по времето, 
когато г-жа Светлана Миленкова и г-жа Елена Баламезо-
ва, моите учители в професията, бяха в отпуск за да под-
готвят Закона за нотариусите. Кандидатите бяха над 60 
души. Специални благодарности поднасям на г-жа Чайка 
Бележкова, чийто глас е бил решаващ за моя избор! Голе-
ми благодарности и за всички бивши държавни софийски 
нотариуси – за тяхната подкрепа, безкористна помощ, 
за страхотните моменти на съпричастност и общност! 
Беше страхотно време, все още имам топли спомени от 
онези наистина безметежни времена!...

В годините назад ти беше председател на Софийска-
та регионална нотариална колегия и именно като такъв 
успя да наложиш „свежия и усмихнат” колегиален тон на 
общуване. Откъде черпиш сили винаги да бъдеш ведър и по-
ложителен? 

  - От Любовта! Любовта, безусловната любов е отгово-
рът на всички въпроси! 

In
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 Разковничето е и в това, че разглеждах тази позиция, 
а и всеки друг обществен пост, само като начин за Слу-
жене. Всичко, което направих, имаше за цел софийските 
колеги да станат по-сплотени, по-информирани, по-искре-
ни, по-откровени. Освен това имам различни практики за 
повишаване на личната и професионална ефективност. 

Има ли нещо, за което все не ти достига време?
-  Имам достатъчно време, достатъчно за всичко, кое-

то ме влече и на което съм придал стойност в моя живот!
В настоящия момент първо място имат моето се-

мейство и работата в офиса. Но имам време и за моето 
личностно развитие, за срещи с любимите приятели, за 
разговори с майка ми и брат ми, за всичко.

Как мислиш винаги ли целта оправдава средствата?
-  Никога! Идеята, че има нещо за оправдаване, подсказ-

ва, че си ползвал средства, които не са много за похвал-
ване, нали така?! Смятам, че една висока и възвишена цел 
може да бъде постигната само с почтени средства. Ако 
„смесиш“ или промениш средствата, и постигнатата цел 
вече няма да е същата, каквато си я заложил в началото. 
Тъй като нищо не ни е дадено веднъж завинаги, всичко е 
в движение и се променя всеки миг, това означава, че и 
нашият избор на ползваните средства може да промени 
крайния резултат, постигнатата цел. Вярвам, че ние сме 
на определено място, в определено състояние, най-вече 
вследствие на нашите избори! Малки и големи, всички! 
Влияние оказват и кармичните ни задачи, и гените, и въз-
питанието, и наталната астрологична карта, и влияние-
то на вселенските процеси, прородните катаклизми… Но 
решаващият лост за въздействие върху Съдбата ни ос-
тават нашите ежедневни и ежечасни избори! 

       В йога се казва:
„Внимавай за твоите мисли – защото мислите стават 

думи!
Внимавай за твоите думи – защото думите стават 

действия!
Внимавай за твоите действия – защото действията 

стават навици!
Внимавай за твоите навици – защото навиците ста-

ват Съдба!“
Българският народ също го е казал – ясно, мъдро и ка-

тегорично: 
„Каквото пожънеш (средствата), това ще посееш (цел-

та)“. Или пък „Каквото повикало, такова се обадило“…. 
 
Кое е мястото, на което винаги си готов да се завър-

неш?

- В родния си дом в Петрич. Не преувеличавам, когато 
казвам, че още с отварянето на врата на бащиния ми 
двор, попадам в друга атмосфера, с друг въздух, с толкова 
много и щастливи спомени. 

Разбира се, бил съм на всички континенти – сам, със съ-
пругата ми, с колеги и приятели! Видял съм толкова много 
уникални гледки, общувал съм и с богати, и с бедни, ама на-
истина бедни  хора. Прекарал съм доста време и по свети 
места от най-различни религии.

За мен обаче Майка България е била и винаги ще бъде 
най-специалното място по целия свят! Има достатъчно 
силно енергийни места и тук. Няма да ги изброявам. Всич-
ки ги знаем. 

А какво да кажа за хората?! Да, казват, че сме начело 
в някаква класация по мърморене и черногледство… Вие 
четохте ли я в автентичен вид? Знаете ли кой я написа, и 
най-вече защо?!  Аз – не. 

Имал съм и имам привилегията да общувам с известни 
и не толкова известни българи, с които всеки разговор е 
лекота, взаимна радост, искряща мъдрост, осъзнат раз-
мисъл!

Кои свой мисли би искал да споделиш с колегите – нота-
риуси?

-  Започнах да пиша едно кратко послание към колегите. 
Надявам се да мога да го оформя до лятото. И да намери 
място в нашия Бюлетин.

Попадна ми един интересен списък. Казва се „Двадесет 
и двата принципа на отношенията“. Моля да бъде публи-
куван!

Знаете ли кои са четирите вълшебни израза?!
- Съжалявам!
- Моля прости ми!
- Обичам те!
- Благодаря!
И аз ти благодаря за вниманието, скъпа приятелко! 
Щастлива пролет и щастливо лято на всички колеги!

Много е бледо да кажа просто „Благодаря, Валери, за 
това интервю!” И затова ще кажа „Скъпи Валери, безкрай-
но благодаря за удоволствието и благостта, която изпи-
тах от думите ти!” 
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ИНтЕРвю С НотАРИуС  АНтоН чолЕв

Здравейте, колега Чолев! Вие сте един от нотариусите, 
който бе удостоен през 2013 год. с почетен плакет по по-
вод 15 годишнината на съвременния Български нотариат! 
Как приехте това отличие?  

 - Благодаря на колегите! За мен е голяма чест и отго-
ворност.

 Бихте ли разказал коя житейска пътека Ви заведе до 
професията „Нотариус”? Спомняте ли си първия Ви рабо-
тен ден?

- От началото на 1992 година  до вписването ми като 
нотариус през 1998 година бях съдия и председател на 
Районния съд в гр. Своге, като често ми се налагаше да 
изпълнявам и нотариални функции. Допадаше ми безспор-
ността и резултатността на нотариалното производ-
ство. Първият ми работен ден беше на 16.09.1998 година. 
Спомням си, че този ден нямах помощници в кантората 
и се налагаше сам да водя регистрите, сметките, да из-
числявам таксите и всичко останало. Бях много уморен, 
но свободната професия ми харесва от тогава и до днес.

Вече повече от 15 години сте нотариус. Кое е онова 
в нашата професия, което продължава да Ви провокира? 

Това, че независимо от предизвикателствата на вре-
мето трябва да продължим да гарантираме безспорна 
сигурност .

Има ли нещо, за което все не Ви достига време?
Пътувам всеки ден от София до кантората ми в гр.Сво-

ге и в последно време ми остава малко време за спорт.

Коя българска поговорка в най-голяма степен не импони-
ра на Вашия светоглед? 

На всеки от нас ежедневно се налага да работи бързо и 
резултатно, на което най-много не импонира поговорката 
„Бързата работа срам за майстора”.

Кои Ваши мисли бихте искали да споделите с колегите 
– нотариуси?

-  По-често да си припомняме старата мисъл, че здраве-
то не се купува с пари.

 - Благодаря Ви, колега Чолев! Пожелавам Ви пролетното 
настроение да Ви съпровожда навсякъде – и в кантората, и 
на спортната площадка! 

Рубритака е подготвена
от нотариус Теодора Вуцова

със съдействието
на нотариус Вяра Янева и
нотариус  Весела Ивчева

Нотариус Антон Чолев е роден през 1965 год. 
в астрологичния знак „Телец”. Със знанията и 
професионализма си, както и с внушителната си 
осанка вдъхва респект у всички околни. Като типичен 
„телец” винаги е съпровождан от упоритостта и 
търпеливостта. Почти е невъзможно да го видите 
сам. Ведрият му характер и чувството му за хумор 
винаги му отреждат място в центъра на компанията 
независимо дали между колеги или приятели.
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На 11.02.2014г. ни напусна колегата Нотариус Стан-
ка Стайкова – член на Регионалната Колегия на Нота-
риалната камара гр. Бургас, резервен член на Съвета 
на Нотариусите.

Тя живя на един дъх, както си и отиде. Остави след 
себе си не житейска пътека, а изора широк професио-
нален и житейски път. Беше за пример не само за свое-
то семейство, но и за нас – колеги й в професията. Но-
тариус Стайкова винаги имаше силата и доблестта 
да се изправи, когато ние бяхме обзети от емоции, да 
ни призове да бъдем заедно. Тя намери време, въпреки 
изключителната си професионална и семейна заетост, 
свързана с грижите за двете си деца и болната си май-
ка, да напише книгите „Нотариални функции на българ-
ските консули”, „Нотариално право-обща част” и „Нота-
риално право-специална част”. Нощите й бяха посвете-

ни на книгите, които пишеше. Огромно е съжалението 
ни, че не дочакахме последната й книга за Латинския 
Нотариат и за международния конгрес в Лима.. 

Въпреки задъханото си ежедневие Нотариус Стай-
кова намираше време да въведе в нотариалното пра-
во и подрастващите поколения, на които препода-
ваше в Свободния Университет в Бургас. Тя намери 
и време да помага на нашите задгранични предста-
вители в нотариалното право като ги обучаваше в 
Министрество на външните работи. Достойно пред-
ставяше Българския Нотариат в различни междуна-
родни конгреси и други мероприятия.

Имаше топла усмивка и добра дума за всеки, имаше 
младежки жар да се състезава в спортните ни тур-
нири.

Мила Танче,
Всички ние – твоите колеги, за които, ти се раздаваше

безрезервно, сама организираше посещенията на колегите от Русия, 
водеше ни в чужбина, за да отвориш по-широко очите ни за европейското 

право, като съчетаваше професионалните ни контакти с незабравими 
екскурзии, мило Танче, ти ще останеш незабравима в нашите сърца! 

Остават твоите книги, твоите дела, думи и прекрасни деца.
Убедени сме, ние създателите на новия български Нотариат,

че светлината на професионалната ти и житейска диря
ще огрява дълги години нас

и следващите поколения.

In memorIam

http://www.google.bg/search?biw=1598&bih=896&q=in+memoriam&spell=1&sa=X&ei=kMYMU7P5FYLVtQbfvoGQDw&ved=0CCQQvwUoAA
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ЕвРопЕйСкАтА мРЕЖА НА 
РЕгИСтРИтЕ НА зАвЕщАНИя 
И НАСтоящИят й пРоЕкт 
„тРАНСгРАНИчНИ зАвЕщАНИя”

НотАРИАлЕН глобуС

Асоциацията Европейска мрежа на регистрите 
на завещания (European Network of Registers of  Wills 
Association, съкратено от английски ЕNRWA и от френ-
ски АRЕRТ),  е международна организация с нестопан-
ска цел, регистрирана по белгийския закон, със седали-
ще в гр.Брюксел, Белгия, която е създадена, за да из-
гради и осъществява връзката между регистрите на 
завещания на отделните страни-членки на Европейския 
съюз, поддържани най-често от нотариусите, а в някои 
страни  успоредно или само от други администратори, 
които могат да бъдат  съдилища, адвокатски камари 
или общински служби. Асоциацията е създадена по ини-
циатива на Съвета на нотариатите от Европейския 
съюз (CNUE) през 2005г., като е учредена първоначал-
но от Белгийския, Словенския и Френския нотариати. 
Нормативна основа за нейната дейност е Базелската 
конвенция от 14.05.1972г. относно създаването на сис-
тема за регистрацията на завещания, която постави 
правната рамка, според която Европейските страни, 
които притежават национални регистри на завеща-
нията могат да ги свържат в обща международна мре-
жа. Адресатите на Базелската конвенция надхвърлят 
страните-членки на Европейския съюз, което е дало 
основание на АRЕRТ да разшира обхвата си и спрямо 
страни, които не са членки на ЕС, като на този етап 
това е регистърът на Санкт Петербуг, чрез който са 
възможни справки и в регистъра на Русия. Изградените 
външни връзки между различните национални регистри 
на завещанията формира мрежа известна като Ев-
ропейска мрежа на регистрите на завещания (RЕRТ). 
Тази мрежа позволява на нотариусите или други правни 
специалисти  с компетентности в областта на заве-
щанията да извършват търсене в чужди регистри на 
завещания чрез техните собствени национални регис-
три. Чуждестранният регистър, до който е отправено 
запитването, изпраща отговорите до нотариуса чрез 
неговия национален регистър. Благодарение на АRЕRТ, 

става възможно за всички  граждани в Европа да тър-
сят и откриват завещанията на починалите, независи-
мо от това, в коя държава-членка завещанията са били 
регистрирани. АRЕRТ се представлява от нейния пре-
зидент г-н Карел Тобак – нотариус от Белгия, а главен 
секретар и координатор по проектите е г-жа Селин 
Манжен. 

Основни цели  поставени пред  АRЕRТ от момента 
на нейното създаване са: 

-да насърчава създаването на мрежа между европей-
ските нотариати или другите организации админист-
риращи национални регистри на завещанията позволя-
ваща защитена обмяна на информация; 

- да подпомага създадените регистри на завещания-
та в Европа;

- да осигури финансовото управление на мрежата и 
нужните инвестиции за нейното изграждане и функцио-
ниране.1

Към настоящия момент в АRЕRТ членуват нотариа-
ти и организации управляващи национални регистри на 
17 държави – Австрия, Белгия, България, Хърватска, Ис-
пания, Франция, Унгария, Италия, Латвиа, Люксенбург, 
Нидерландия, Полша, Румъния, Санкт Петербург, Слове-
ния и Швейцария и още 2 държави партньори- Естония 
и Литва.

Гражданите от ЕС вече са оценили ползата на 
АRЕRТ, което личи от техните мнения: 

1.„Благодарение на регистъра на завещанията, сега 
съм спокойна, че моите деца, които живеят в северна 
Европа ще могат да открият моето завещание, кое-
то е регистрирано в Италия .” Г-жа Конфорте, Италия; 
2. „Аз можах да наследя, защото завещанието на моя 
чичо, който живееше в Латвия беше открито.”  Г-н Ван 
Гермонт, Белгия;  3. „Моят нотариус ми каза, че нере-

1. В настоящето изложение са използвали и материали от 
състоялото се на 10.01.2014г. дискусионно работно ателие.

Нотариус Светлин Микушински,
зам. председател на съвета на нотариусите
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гистрираното завещание вероятно означава изгубено 
завещание.” Г-жа Адриан, Франция.  

От създаването си до сега, АRЕRТ работи по 3 про-
екта, всички от които са съфинансирани от Европей-
ската комисия. 

Изграждането на международна система от външ-
ни връзки между регистрите на завещания е изисквало 
редица пречки да бъдат преодолени преди интервръзка-
та на регистрите да стане ефективна. Затова АRЕRТ 
първоначално инициира проекта „Европа завещания” 
(„Europe Wills”).

В рамките на този проект е изготвено описание на 
начините за регистриране на завещания и системите 
за търсене на завещания в 27-те страни-членки от ЕС 
(Хърватска стана част от ЕС през лятото на 2013г., 
след приключването на този проект). Резултатите са 
били обобщени в подробен информационен бюлетин, 
достъпен до европейското общество и целящ да обяс-

ни на гражданите на техните собствени езици как те 
биха могли да регистрират и търсят завещания във 
всяка една държава-членка.

Резултатати от проекта „Европа-завещания” и 
практическата информация са достъпни на ел.адрес 
www.arert.eu.

След завършването на проекта „Европа завещания”, 
през 2010г. АRЕRТ е стартирала следващия проект 
„Взаимно свързване на Европейските регистри на за-
вещанията” („Interconnecting European Registers of Wills”). 
В резултат на този проект е поставано началото и е 
изградена интер-връзката между част от регистрите 
на завещания в ЕС с намерението тя да се разширя-
ва непрекъснато с главната цел - да създаде техниче-
ско-информационните условия последната воля на заве-
щателите да бъде уважена независимо къде в Европа 
техните завещания са били регистрирани.

Държавите, чиито национални регистри на завеща-

ЕвРопЕйСкАтА мРЕЖА НА РЕгИСтРИтЕ
НА зАвЕщАНИя И НАСтоящИят й пРоЕкт 
„тРАНСгРАНИчНИ зАвЕщАНИя”

http://www.arert.eu
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нията са свързани в Европейската мрежа на регистри-
те на завещания (РЕРТ) към м.август 2013г. са общо 11, 
от които 10 на страни членки на ЕС и един извън съюза, 
а именно: 1.Франция; 2.Белгия 3.Люксембург; 4.Нидерлан-
дия; 5.България; 6.Румъния; 7.Унгария; 8.Полша; 9.Литва; 
10.Естония и регистърът на 11.Санкт Петербург. На 
работното ателие беше съобщено, че всички подгот-
вителни действия са вече приключили и през м.март 
2014г. към европейската мрежата ще бъде свързан и 
регистърът на Австрия.

Механизмът, по който функционира така изграде-
ната връзка между регистрите на различни страни 
е следния: След като гражданинът състави свото са-
моръчно завещание, той го предава за съхранение на 
съответния правен специалист (нотариус, адвокат, 
друга служба според правната уредба на съответната 
страна). Правният специалист изпраща информация 
до своя национален регистър на завещанията, че той 
съхранява завещанието на въпросния гражданин. След 
като се открие наследство на починало лице, правният 
специалист от държава –членка, на когото е възложено 
по закон уреждането на наследството, или е натова-
рен за това от някой от наследниците, използва своя 
национален регистър на завещанията, за да направи 
проверка и във всички други, свързани в европейската 
мрежа на завещанията чужди регистри (както изя-
снихме към настоящия момент това са регистрите 
от 11 държави), дали в тях е регистрирано завещание 
на покойния. Всеки от различните регистри, до който 
се отправя това запитване, съобщава отговора на на-
ционалния регистър на запитващия чрез мрежата. Така 
правният специалист получава един опосредстван от 
мрежата отговор от друг специалист от друга дър-
жава-членка относно наличието на завещание и кой го 
държи, при което получава и контактите с него, така 
че да може да влезе във връзка за последващи действия 
по неговото обявяване и събщаване на съдържанието 
му. 

Наличието на вътрешен регистър на завещанията 
направи възможно Българският нотариат да  се включи 
ефективно в създадента Европейска мрежа, като счи-
тано от 16.10.2012г. всеки български нотариус може да 
прави справки по електоронен път, в реално време за 
съществуването на завещание от определено почина-
ло лице, депозирано за съхранение или обявено в която е 
да е чужда страна, чиито регистър е включен в мрежа-
та. Благодарение на така изградената система става 
възможно своеврементото установяване последната 
воля на наследодателя, която е решаваща за всички 
европейски правни системи при определяне на наслед-
ствения кръг и начина на разпределение на наследстве-
ната маса.

Депозираните преди нотариалната реформа от 

1998г. в Р.България завещания в различните нотариални 
служби към районните съдлища в страната продължа-
ват да се съхраняват и обявяват от Службите по впис-
вания, които поеха архива на нотариалните служби. За 
тези завещания до момента не е воден електронен ре-
гистър, тъй като Правилникът за вписванията до сега 
въобще не предвиждаше наличието на такъв, което 
прави изключително трудно тяхното търсене и нами-
ране и съответно до невъзможност на този етап да 
бъде направена и справка чрез RЕRТ за тях, тъй като 
те не са включени в регистъра „Единство”. 

Първата крачка към разрешаването на този проблем 
и създаването на централен електронен регистър на 
завещанията депозирани преди 1998г. са предложените 
от работната група към Министъра на правосъдието 
промени в чл.33а на Правилника за вписвания, където 
нова буква ”ж” предвижда създаване на регистър на за-
вещанията. Благодарение на него може да очакваме, че 
след като такива се изградят във всички СВ, следваща-
та крачка ще бъде тяхното свързване в общ информа-
ционен масив, с възможност за едновременна справка, 
по електронен път за наличие на завещание във всички 
служби в страната и неговото свързване към RЕRТ с 
оглед получаването на пълна информация за наличието 
на заващание от определено лице не само след 1998г., 
както е в момента, а и преди това.

По силата двустранно подписано споразумение от 
12.01.2013г. между Нотариланата камара на Р.България 
и ARERT е регламентиран подробно редът за достъп и 
финансовите условия, при които Нотариалната кама-
ра получава достъп и може да ползва системата „RERT 
light” за търсене и намиране на завещания в рамките 
на Европейската мрежа на регистрите на завещания, 
както и да отговаря на запитвания за вписани в регис-
търа Единство завещания. Изисквания на данъчното за-
конодателство по ДДС на Белгия, където е регистри-
рана АRЕRТ, наложиха подписване на допълнително спо-
разумение, в сила от 01.11.2013г. , с което механизмът 
на отчитане, изчисляване и фактуриране на справките 
се промени. 

 Благодарение на проекта „Interconnecting European 
Registers of Wills” (вторият проект на AРЕРТ), завеща-
нията отразени в чужд регистър станаха по-лесно от-
криваеми. След като местоположението на завещание-
то бъде открито, правният специалист – нотариус, 
адвокат, правен съветник, на който е възложено уреж-
дането на наследството, следва да установи съдър-
жанието на завещанието. Всяка държава- членка има 
свои правила и процедури по обявяване и съобщаване 
съдържанието на завещанията. Именно за установява-
не и изследване на тези процедури и тяхната правна 
рамка, с което да бъде улеснен обменът на информа-
ция относно завещанията между държавите-членки, 
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АRЕRТ инициира своя трети и настоящ проект „Тран-
сгранични завещания” („Cross-border Wills”). Проектът е 
стартирал през 2012г., в резултат на който ще ста-
нат он-лайн оповестени националните практики чрез 
тяхното систематизиране в един обобщаващ доклад 
и резюме даващо описание и сравнение на законодател-
ството, правните изисквания и фактическите стъпки, 
които следва да извърви всяко заинтересувано лице в 
процеса по уреждане на наследството, когато завеща-
нието е открито в друга държава- членка на Европей-
ския съюз.  Не рядко правните специалисти натоварени 
с уреждането на наследствата срещат трудности с 
установяване съдържанието на завещанието в проце-
са по оформяне на наследството. Проучвайки механи-
змите за обявяване и разкриване на съдържащите се в 
завещанията разпореждания във всички държави-членки 
на ЕС, проектът „Трансгранични завещания” цели да ге-
нерира идеи за усъвършенстване на тази трансгранич-
на обмяна.

Една от последните инициативи в рамките на про-
екта,  беше състоялото се на 10.01.2014г. във Виена и 
организирано от АRЕRТ дискусионно ателие по въпро-
сите на трансграничните завещания, участие в кое-
то взеха и български представителиили- нотариусите 
Светлин Микушински, Антония Коева и Весела Ивчева. 
Заседанието протече в седалището на Австрийската 
нотариална камара, която дели една огромна, престиж-
на сграда, заедно с Австрийския нотариален пенсионен 
фонд, разположена на две централни, успоредни улици- 
Landesgerihtstrase № 20 и Rathausstrase № 19. 

Предметът на дискусията беше споделянето на 
националните практики относно обявяването на за-
вещание, съобщаването на информацията, съдържаща 
се в него и издаване на официален препис, тъй като за 
проекта „Трансгранични завещания” е от съществено 
значение да се идентифицират условията, които тряб-
ва да бъдат изпълнени, за да могат правните специали-
сти, на които е възложено уреждането на наследство-
то във всяка страна да съобщават информацията, 
съдържаща се в завещанията на техните Европески 
партньори и ако е необходимо на гражданите. 

Деветнадестте държави членуващи в АRЕRТ са раз-
делени на четири групи, за всяка от които е планирано 
провеждането на еднотипно ателие, със същия пред-
мет на изследване. България е включена във второто 
работно ателие заедно с още 5 държави – Австрия, 
Унгария, Словакия, Словения и Румъния. Какви са норма-
тивните основи и установените практики по въпроси-
те на обявяване и съобщаване на съдържащите се в 
завещанията последни  разпореждания се разбра и за 
Белгия, тъй като председателстващия форума – пре-
зидентът на АRЕRТ– Карел Тобак участва лично въ фо-
рума и като действащ нотариус в Белгия представи 

правните и фактически решения важащи за Белгия в 
сферата на трансграничните завещания. 

Предметния обхват на обменяната информация и 
последвалата дискусия на форума бяха очертани от 
следните предварително зададени въроси, които со-
чат основните теми, но без те да ограничават поле-
то за дискусии и възможността от разисквания и по 
допълнително поставени въпроси: 

1) Как правният специалист, на когото е възложено 
уреждането на наследството намира завещанието, ко-
пие от него или неговото съдържание?

2) В кой момент завещанието се счита отворено. 
Изясниване на  отговора според вида специалисти из-
искващи обявяване на завещания.

3) Трябва ли да се съставя протокол? Ако да от 
кого? Каква е правната природа на този инструмент 
(автентичен или частен акт). Може ли да се счита за 
публичен документ? 

4) Ако е необходимо съставяне на протокол, трябва 
ли протоколът да преповтаря съдържанието на заве-
щанието или съдържа описание на заветниците и по-
следните желания оставени от починалия?

5) При какви обстоятелства правните специалисти 
по съхраняване на завещанието във Вашата страна 
ще бъдат съгласни да предоставят копие от докумен-
та (завещанието) или описание на неговото съдържа-
ние на: 

- съд находящ се в друга държава членка;
- нотариус находящ се в друга държава членка;
- друг правен специалист в друга държава членка, в 

която нот.професия не е публична дейност;
- друг различен държавен орган- данъчни органи на-

пример;
-гражданин, пребиваващ в същата държава членка 

на правния специалист;
-гражданин, пребиваващ в друга държава членка;
6) При тези различни условия, може ли да разграни-

чите формите, в които информацията ще бъде пре-
доставена- копие от завещанието, копие от протоко-
ла за обявяване, изпращане на оригинала и др. 

7) Намиране на завещание в страната; Какво тряб-
ва да се направи след като правният специалист от-
крие завещание в страната: 

- Когато съществуването на завещание е потвър-
дено, с кого трябва да се влезе в контакт, за да се полу-
чи информация за неговото съдържание;  (Държателят 
на завещанието? Друг субект овластен да го огласи?)

- Каква информация и / или документ трябва да бъде 
приложен в подкрепа на молбата;

- Има ли процедура, която да бъде следвана? Ако да, 
каква?

- В каква форма ще бъде изпратен отговорът?
Дискусията между експертите на работното ате-
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лие продължи и в следните теми:
Как може транс-граничната размяна на информация 

да се подобри;
Кои са обичайните елементи, които може да се счи-

тат достатъчни за изпращане на информация на пра-
вен специалист или гражданин в друга държава членка в 
следните аспекти:

- Доказване на правния интерес на молителя съдър-
жащ се в молбата му за разкриване съдържанието на 
завещанието. Как подобен интерес трябва да се пре-
ценява;

- Минимално условие за съобщаване на протокола 
или копие от него, когато съдържа в себе си последна-
та воля;

- Развитие на мрежата за съвместно сътрудни-
чество целящо улесняването на обмена на информация 
сред професионалистите овластени по решение на 
държавата (може да е базирано на съществуващата 
мрежа);

- Отражение на компютъризацията върху обмена на 
такава информация вземайки предвид спорните въпро-
си като идентификацията и конфиденциалността на 
информацията.

- След като веднъж информацията съдържаща се в 
завещанието е била официализирана, запазена ли е тя 
впоследствие само за лица обвързани от професионал-
ната тайна?

- Съществуват ли информационни инструменти на 
национално ниво правещи възможно опазването на кон-
фиденциалността на препращаната информация? 

Отговорите на така поставените конкретни въ-
проси целяха установяване и сравняване на правните 
и фактическите аспекти, законодателнатата рамка и 
фактическите стъпки, които очертават процедурата 
по обявяване, съобщаване на информацията съдържа-
ща се в последната воля на завещателя, както и снаб-
дяването с препис от въпросното завещание. Учас-
тниците от всяка една от шесте страни участници 
в дискусионното ателие представиха предварително 
подготвените си изложения по така зададените теми, 
след което всеки имаше възможност в допълнително 
задавани въпроси по отделни аспекти на изложенията 
да доизяснява тяхното съдържание във вътрешен и 
транснационален ракурс. Сравнението на тези прав-
ни рамки и практики сочат повече прилики, отколкото 
разлики, като например във Великобритания, където 
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съществува обществен регистър на завещанията, в 
който обаче се вписва не само наличието на завеща-
ние, а и самото негово съдържание. Органът компе-
тентен да обяви завещанието е различен - в десет 
от европейските страни завещанията се отварят от 
нотариус, а в северните страни и Дания това става 
без участието на нотариус, а пред свидетели. Водещ 
орган в процедурата по обяваване в Австрия, Слове-
ния и Словакия е съдът. Заинтересуваното лице от-
правя искане до съда, който от своя страна определя 
нотариус, който да отвори завещанието. В този слу-
чай нотариусът действа в качеството си на „съдебен 
комисар” или на лице, овластено от съда за конкретно 
действие. След обявяването, оригиналът на завеща-
нието, заедно с образуваното наследствено дело се 
предават и съхраняват занапред от съда. В Австрия 
регистърът към нотариалната камара е изграден през 
1970г. От няколко години е изграден и втори регистър 
към Адвокатската камара, които също са овластени 
да съхраняват завещаня. Същесвена разлика спрямо 
нашия режим има и във формата на саморъчните за-
вещания, които според австрийския закон, те може да 
са написани и от трето лице. В Румъния съществува 
регистър от 2007г., в който преди това предадените 
за съхранение или обявените до тогава завещания не 
са отразени. Интересно и различно с нашата уредба 
е задължителната процедурата в Румъния по провер-
ка автентичността на саморъчните завещания преди 
да бъдат издадни преписи. Нотариусът задължително 
възлага на вещо лице от списъка към съда графологи-
ческа експертиза относно автентичността на само-
ръчното завещание  и само при положителна такава, 
продължава процедурата. В Словакия от 2000 г. всички 
завещания са въвдени в единен електронен регистър. 
Нотариусът, който съхранява завещанието го предава 
на назначения от съда „съдебен комисар” за провеждане 
на процедурата по неговото обявяване. За процедура-
та следва задължително да бъдат уведомени всички 
наследници. В Словакия също съдът обявява завещания-
та, като протокълът за това се приподписва от двама 
свидетели. В регистъра са нанесени всички публични за-
вещания, прилизително около 20 хил.на брой.

Извън очертаните въпроси интересен дебат про-
тече по темата съществува ли във вътрешното 
право на всяка представена страна задължение на но-
тариуса за инцидентно издирване на потенциални за-
вещания при сделка с наследствен имот. Разбра се, че 
законодателствата на всички страни представени в 
дискусията не предвиждат изрично такова задължение, 
ако нотариусът не е натоварен специално за такова 
проучване, но отговорът на въпроса не може да се огра-
ничи само с буквалния прочит на закона, защото има и 
друга, по-дълбока плоскост. Нотариусът от латински 

тип, каквито са нотариусите на 26 от 28 страни-член-
ки на  ЕС е призван да следи и охранява интересите на 
страните, да търси и установява действителната им 
воля, да им разяснява закона и правата, да ги напът-
ства и да съобразява актовете, коиот удостоверява 
с техните истински желания и намерения. От тук про-
изтича и общото задължение на нотариуса да извър-
ши и предприеме всички онези правни действия, които 
биха довели до установяване на действителния обем 
права предмет на сделката, както и на всички правоп-
репятстващи или правопогасяващи юридически факти, 
каквито са завещанията. Нотариусът обективно не би 
могъл да охрани интересите на правоприемника и да 
изиграе своята правопрепятстваща функция ако при 
преценката на обема наследствени права на прехвър-
лителя не е проверил лично или не е изискал доказател-
ства, че е направена проверка, дали не е налице наследя-
ване по волята на починалия. Стъпвайки на тази изход-
на позиция, експертите на дискусията се обединихме 
около тезата, че след като е изградена външна връзка 
между националните регистири на завещанията на 
този етап между 11 страни и е изработен механизъм 
за он-лайн проверка на съществуването на завещание 
в друга държава членка, и при положение, че има данни 
покойният наследодател да е прекарал част от живо-
та си в друга държава-членка, създаващи вероятност 
там да е оставил завещание, подобна проверка би била 
в унисон с главната функция на нотариуса като гарант 
на гражданската стабилност. 

Заключителния документ на проекта ще бъде об-
общаващ доклад, който ще бъде подготвен от АRЕRТ 
след като преключи и четвъртото работнно ателие 
и в който ще бъдат представени, систематизири и 
обобщи всички правни режими, процедурите и прак-
тиките във всички страни-членки, който ще бъде впо-
следствие представен на всички страни и отделно от 
това и качен на сайта на АRЕRТ . Това ще бъде нсъм-
нено огромно облекчение в процеса по установяване, 
обявяване и получаване официален препис от находящо 
в друга държава завещание, станало достъпно чрез сис-
темата RЕRТ.

 Изложението подготви
нотариус Светлин Микушински;
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НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Членовете на Нотариална камара са подкрепяли различни социални каузи във времето, но те са били
различни и периодични. Понякога е трудно да се избере конкретен социален проблем около който да се
обединим, да имаме една обща кауза, която да подкрепим дългосрочно, за да има смисъл нашето дарение
и да доведе до трайни резултати и промяна. Единичните дарения остават незабелязани от обществото и
държавата.

През 1946 г. ООН създава УНИЦЕФ с единодушно решение по време на първото заседание на Общото
Събрание.
Мисия: Всяко дете. Всяко право. На всякъде по света.
Финансиране: изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ Е ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАБОТЕЩА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА В НАД 190 СТРАНИ.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА В ПОКРЕПА НА ДЕЦАТА

2.намаляване на ДЕТСКАТА БЕДНОСТ

4.СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ на уязвимите групи
3.реализация ПРАВАТА НА ДЕЦАТА с тяхно активно участие

1. равен достъп до: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ, ЗАКРИЛА

ЗА УНИЦЕФ

ПРОЕКТИТЕ НА УНИЦЕФ, КОИТО ВИЕ КАТО БЛАГОДЕТЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ

1. СЕМЕЙСТВО за всяко дете 3. ПОДКРЕПА за деца с увреждания

4. работилници за РОДИТЕЛИ2. програма за РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

5. Подкрепа при ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА НУЖДО ОТ СЕМЕЙСТВО!



НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Членовете на Нотариална камара са подкрепяли различни социални каузи във времето, но те са били
различни и периодични. Понякога е трудно да се избере конкретен социален проблем около който да се
обединим, да имаме една обща кауза, която да подкрепим дългосрочно, за да има смисъл нашето дарение
и да доведе до трайни резултати и промяна. Единичните дарения остават незабелязани от обществото и
държавата.

През 1946 г. ООН създава УНИЦЕФ с единодушно решение по време на първото заседание на Общото
Събрание.
Мисия: Всяко дете. Всяко право. На всякъде по света.
Финансиране: изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ Е ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАБОТЕЩА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА В НАД 190 СТРАНИ.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА В ПОКРЕПА НА ДЕЦАТА

2.намаляване на ДЕТСКАТА БЕДНОСТ

4.СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ на уязвимите групи
3.реализация ПРАВАТА НА ДЕЦАТА с тяхно активно участие

1. равен достъп до: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ, ЗАКРИЛА

ЗА УНИЦЕФ

ПРОЕКТИТЕ НА УНИЦЕФ, КОИТО ВИЕ КАТО БЛАГОДЕТЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ

1. СЕМЕЙСТВО за всяко дете 3. ПОДКРЕПА за деца с увреждания

4. работилници за РОДИТЕЛИ2. програма за РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

5. Подкрепа при ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА НУЖДО ОТ СЕМЕЙСТВО!

НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!

Като се присъедините към Договора за стратегическо партньорство между Нотариалната камара на 
Република България и УНИЦЕФ.
Ставате благодетели  като нотариуси, като ползвате облекченията предвидени в законодателството за 
дарения.
Период:  1 година

Стъпка 1. Стъпка 2. Стъпка 3. Стъпка 4. Стъпка 5.

Попълвате 
бланка за 

присъединяване 
към Договора и 
ставате част от 
глобалното 

СЕМЕЙСТВО на 
УНИЦЕФ

Дарявате поне от 
20ст. до 50ст. от  

събрана 
нотариална такса 
или 28лв. месечно 
в специална сметка 
на Нотариалната

Камара

Получавате 
Стикери, които по 
Ваше желание 
поставяте на 

документите, от 
които отделяте за 
дарение, с цел 
популяризиране  
на партньорството

Получавате 
месечен отчет с 
информация за 

това как 
дарението Ви 

помага на децата 
в нужда. 

Получавате 
годишен 

сертификат за 
участие и 
принос в 

програмата  
БЛАГОДЕТЕЛ. 

КАК ДА СТАНЕТЕ БЛАГОДЕТЕЛ И ДА ПРОМЕНИТЕ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА?

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Нотариус Теодора Вуцова, Нотариус Вяра Янева, г‐жа Жана 
Велкова ‐ гл.счетоводител на Нотариална Камара

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
18

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво

Тази статия е написана по повод на конкретен случай 
в практиката. Става дума за хипотеза на сключване на 
разпоредителни сделки с недвижими имоти, намиращи 
се в Република България. Сделките са сключвани от упъл-
номощено от собственика на имота лице. Собствени-
кът е чужд гражданин или българско юридическо лице, 
чийто вписан в съдебния регистър представител е 
чужд гражданин. Писменото пълномощно за сключване 
на сделката е заверено нотариално в чужбина. 

Целта ми е да се опитам да дам насоки, съобразени с 
основополагащи принципи и институти на българското 
Международно частно право, които насоки да послужат 
в практиката на българските нотариуси. При разработ-
ката на проблематиката изхождам от следната теза: 
когато става дума за разпореждане с недвижими имо-
ти, намиращи се на българска територия, нормите на 
българското право, които повеляват писмена форма с 
нотариално удостоверяване не само на подписите под 
пълномощното за разпореждане с недвижимия имот, но 
и на съдържанието му, са разпоредби на българския об-
ществен ред (Public policy, ordre public)1. Ако чужда разпо-
редба, в съответствие с която в чужбина е било нота-
риално заверено едно писмено пълномощно и която не 
изисква заверка на съдържанието му, се приложи у нас, 
това би довело до последици, които са явно несъвмес-
тими с нашия обществен ред. Следователно прилагане-
то на подобна разпоредба трябва да бъде отхвърлено 
от нашите компетентни органи, в т.ч. и нотариусите. 
Вместо нея трябва да се приложи българската норма, 

1. Относно този институт на МЧП вж. Й. Зидарова, Общест-
веният ред и международното частно право, София, 1975 г.

изискваща в императивен порядък писмена форма с 
едновременно нотариално удостоверяване не само на 
подписите под пълномощното за разпореждане с недви-
жими имоти на българска територия, но и на съдържа-
нието му. 

Разбира се, когато чуждестранната норма диспози-
тивно сочи, че може да се завери нотариално и съдър-
жанието на пълномощното, и тази заверка е била напра-
вена, то тогава противоречие с нашия обществен ред 
няма да е налице, т.е. прилагането на дадената чуждес-
транна норма у нас няма да води до последици, които 
са явно несъвместими с българския обществен ред. 
Практически погледнато, такова писмено пълномощно 
може да се приеме у нас и да послужи при изповядване на 
сделката. Иначе казано, преценката следва да се прави 
самостоятелно за всеки конкретен случай. 

Ето каква е общата фактическа ситуация:

1. Сключване на разпоредителна сделка с недвижим 
имот – намиращ се в Република България, в района на 
действие на съответния нотариус.

2. За изповядване на сделката пред нотариуса се явя-
ва пълномощник, който представя писмено пълномощно.

3. Пълномощното е дадено в чужбина от собственика 
на имота, който е чужд гражданин или българско юриди-
ческо лице, с вписан представител чужд гражданин.

4. Пълномощното е нотариално заверено в чужбина.
5. Заверката е само на подписите, но не и на съдър-

жанието.

Въпросите, които практиката поставя по повод 

отНоСНо зАвЕРЕНо в чуЖбИНА 
пЪлНомощНо зА РАзпоРЕЖДАНЕ
С НЕДвИЖИмИ ИмотИ в бЪлгАРИя

Професор д-р Николай Натов
Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
19

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво
отНоСНо зАвЕРЕНо в чуЖбИНА
пЪлНомощНо зА РАзпоРЕЖДАНЕ
С НЕДвИЖИмИ ИмотИ в бЪлгАРИя

на горната конкретна фактическа ситуация, са както 
следва:

І. Кое е приложимото материално право по отно-
шение на самата упълномощителна сделка, извършена 
извън територията на Република България с предмет 
разпореждане с недвижими имоти, намиращи се в Бъл-
гария? Въпросът се поставя в светлината на особено-
то изискване на чл. 37 от ЗЗД (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 
г., в сила от 01.03.2008 г.), според чиято нова редакция: 
„Упълномощаването за сключване на договори, за които 
законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено 
в същата форма; но ако договорът трябва да бъде склю-
чен в нотариална форма, упълномощаването може да 
бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване 
на подписа и съдържанието, извършени едновременно.“

   
Считам, че отговорът на този въпрос е:

Отношението, описано в горната фактическа ситу-
ация без съмнение е частноправно (материално) с меж-
дународен елемент. Последният се състои във факта, 
че пълномощното е дадено и нотариално заверено в чуж-
бина, а се представя в България за изповядване на сделка 
с недвижим имот, също разположен в страната.

Щом става дума за частно правоотношение с между-
народен елемент, уредбата следва да се търси в норми-
те на българското Международно частно право (МЧП).

Най-напред трябва да се види чл.61 от Кодекса на 
международното частно право (КМЧП), озаглавен  „Фор-
ма на правните сделки“. Съгласно тази норма: „Форма-
та на правните сделки се урежда от правото, което е 
приложимо към сделката. Достатъчно е обаче да бъдат 
спазени условията за форма, определени от правото на 
държавата по местоизвършването на сделката.“ Раз-
поредбата е двустранна отпращаща (стълкновителна) 
и предлага възможни привръзки, при това ако са налице 
фактите за поставяне в действие на втората привръз-
ка, не е необходимо да се търсят други.

Тълкуването на първия абзац е следното – относно 
формата на сделката ще се прилага законът (или право-
то), уреждащи сделката по същество (Lex causae). Ина-
че казано, в зависимост от конкретната правна сделка 
– едностранна, договор, продажба, дарение и т.н., ще 
се прилага различно материално право, уреждащо съще-
ството на сделката. Известно е, че в най-честия случай 
това е правото на държавата по местоизвършване на 
сделката (Lex loci actus). Когато сделката има за пред-
мет недвижим имот, прилага се правото по местона-
хождение на имота (Lex rei sitae). 

Вторият абзац се тълкува така – поради традицион-
но утвърдената приложимост на правото по местоиз-
вършване на сделката законът посочва, че е достатъч-

но да се спазят условията за форма на сделката, опреде-
лени от това именно право. Ето защо, щом се установи 
мястото на извършването й, влиза в действие тази 
традиционна и най-широко разпространена привръзка за 
определяне приложимото материално право към форма-
та на дадената сделка. Не е необходимо в случая да се 
търсят други привързващи фактори, този е достатъ-
чен.

В разглежданата от нас фактическа ситуация – ко-
гато упълномощаването като едностранна сделка е 
извършено извън България, относно формата на тази 
сделка ще се прилага правото на държавата по место-
извършване на упълномощителната сделка. 

В тази ситуация извършването на упълномощителна 
сделка с предмет предоставяне на власт за разпорежда-
не с недвижими имоти в България, е сложен юридически 
факт, обхващащ изготвяне и подписване на пълномощ-
ното от собственика на имота (чужд гражданин или 
българско юридическо лице, с вписан представител чужд 
гражданин) и нотариално заверяване в чужбина на това 
пълномощно.

Така подписаното и заверено пълномощно овластява 
пълномощника да извършва разпоредителни сделки с не-
движими имоти, които се намират в България. Фактът, 
че имотът, предмет на разпоредителната сделка (дого-
вор) се намира в България, не влияе на определяне на ма-
териалното право, което ще се  прилага относно форма-
та на упълномощителната сделка (която е едностранна 
сделка, извършена в чужбина).2 Това е или правото по съ-
ществото на сделката или правото на държавата, къде-
то упълномощителната сделка е извършена – в разглеж-
даната хипотеза става дума за чуждо право. Чуждото 
право, т.е. правото на държавата по местоизвършване 
на пълномощното ще бъде меродавно, защото самото 
пълномощно не е сделка по разпореждане с недвижими 
имоти.3 То само въплъщава дадената на пълномощника 
власт да извършва такива сделки впоследствие. Сами-
те разпоредителни сделки с недвижими имоти се под-
чиняват на друго материално право – това е правото 
по местонахождение на недвижимия имот (Lex rei sitae). 

Нашият Закон за задълженията и договорите има 
действие само за облигационни отношения от чисто 
вътрешен характер. Това се отнася и за чл.37 от ЗЗД 
– той не е приложим към облигационни отношения с меж-
дународен елемент. Ето защо когато упълномощаване-
то е извършено в чужбина (т.е. налице е облигационно 

2. Следва ясно да се разграничава упълномощаването (ед-
ностранна сделка) за извършване на разпоредителни сделки 
от самата разпоредителна сделка (договор, двустранна сдел-
ка).
3. Ако упълномощаването беше сделка по разпореждане с не-
движими имот, тогава правото по същество щеше да е пра-
вото по местонахождението на имота
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отношение с международен елемент), дори то да има 
за предмет овластяване за разпореждане с недвижим 
имот, намиращ се в България, относно формата на  упъл-
номощителната сделка ще бъде приложимо правото на 
държавата по нейното местоизвършване, а не правото 
на държавата по местонахождението на недвижимия 
имот. В случая ЗЗД е нормативен акт, представляващ 
част от правото на държавата по местонахождението 
на недвижимия имот – т.е. на Република България. 

Както обаче произтича от разглежданата фактиче-
ската ситуация, пълномощното в нашия случай е нота-
риално заверено в чужбина – т.е. и чуждото право оче-
видно изхожда от принципа, че трябва да има нотариал-
на заверка на такова пълномощно.

Що се отнася до формалната действителност на 
пълномощното, единствено правото на държавата по 
местоизвършването му отговаря на въпроса дали са из-
пълнени изискванията за форма или не – например дали 
предписаната от това право  писмена форма е спазена, 
дали предписаната нотариална заверка е дадена и т.н. 
Разглежданото право може да изисква в случаите, кога-
то сделката, за която се дава пълномощното, има за 
предмет недвижим имот, да бъде с нотариална заверка 
както на подписите, така и на съдържанието на доку-
мента. Всичко зависи от това, кое конкретно национал-
но материално право е приложимо към извършването на 
упълномощителната сделка.

У нас изискването за нотариално удостоверяване 
на съдържанието на пълномощното произтича от чл.37 
ЗЗД, т.е. от правото по местонахождение на недвижи-
мия имот – иначе казано от българското вътрешно пра-
во. Последното обаче, както бе изяснено по-горе, не е 
приложимо към формата на нотариално заверено пълно-
мощно, съставено в чужбина.

При гореописаната правна ситуация са възможни два 
подхода:

Първи подход – В случай, че писменото пълномощно, 
издадено в чужбина е с нотариална заверка на подписа и/
или датата, но не и на съдържанието. 

Тогава несъмнено нотариусът трябва да настоява 
лицата, получили в чужбина нотариално заверено пълно-
мощно за разпореждане с недвижими имоти в България, 
да представят пълномощно със заверка и на съдържа-
нието му. Заверката трябва да е извършена от чуждес-
транния нотариус в държавата, където е дадено пълно-
мощното. Аргумент в подкрепа на този подход е изис-
кването на чл.37 от ЗЗД  за нотариално удостоверяване 
на подписа и съдържанието, извършени едновременно.  

От действието на тази българска императивна нор-
ма у нас произтича, че без нотариална заверка на подпи-
са и съдържанието на пълномощното, дадена в чужбина, 

същото няма да може да се използва в България. Това 
е така, защото чл.37 ЗЗД е разпоредба от обществен 
ред, която защитава сигурността и стабилността на 
гражданския оборот в страната и специално – на сдел-
ките с недвижими имоти. Всяка чуждестранна норма, 
приложението на която у нас води до последици, явно 
несъвместими с българския обществен ред – в случая 
материализиран в правилото на чл.37 ЗЗД, ще бъде от-
клонена по силата на чл.45 от Кодекса на МЧП.4 

Това ще се случи, защото правоприлагащият орган 
– конкретно нотариусът, на първо място ще устано-
ви  съществуването на тясна свързаност на сделката 
(упълномощителното правоотношение) с българския 
правен ред, изразяваща се в това, че сделката предос-
тавя власт за разпореждане с недвижими имоти, които 
се намират на българска територия.  

На второ място нотариусът ще установи висока 
степен на значимост на последиците от прилагане у 
нас на една чужда разпоредба, съгласно която е било със-
тавено и заверено пълномощното. Ако тази разпоредба 
не изисква нотариална заверка едновременно на подпи-
са и съдържанието на пълномощното, последиците от 
нейното прилагане на наша територия (практически 
това прилагане се състои в използване на въпросното 
пълномощно у нас) ще се изразяват в застрашаване 
сигурността и стабилността на  гражданския оборот 
и конкретно – на сделките с недвижими имоти в Репу-
блика България. Съгласно чл.45, ал. 2 КМЧП, правоприла-
гащият орган, в т.ч. и нотариусът,  е длъжен да направи 
горните две преценки.   

След като ги направи, нотариусът ще констатира, 
че – от една страна, отношението  (упълномощител-
ното отношение) е тясно свързано с българския правен 
ред и, от друга, последиците от прилагането у нас на 
чуждата норма, съгласно която отношението е възник-
нало, имат съществено отражение  непосредствено 
върху сигурността и стабилността на  гражданския 

4. Кодекс на международното частно право на Р. България – 
„Обществен ред“
Чл. 45. (1) Разпоредба на чуждо право, определено като при-
ложимо от този кодекс, не се прилага само ако последиците 
от нейното прилагане са явно несъвместими с българския 
обществен ред.
(2) Несъвместимостта се преценява, като се държи сметка 
за степента на връзка на отношението с българския правен 
ред и значимостта на последиците от прилагането на чуж-
дото право. 
(3) Когато се установи посочената в ал. 1 несъвместимост, 
прилага се друга подходяща разпоредба от същото чуждо 
право. В случай че такава няма, прилага се разпоредба от бъл-
гарското право, ако това е необходимо за уреждане на от-
ношението. За анализ на тази разпоредба вж. Н. Натов, “Ко-
ментар на Кодекса на международното частно право”, Книга 
първа, Член 1 – 47, (СИЕЛА), София, 2006 г.
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оборот, и конкретно – на сделките с недвижими имо-
ти в Република България. Тогава – ако констатира, че 
чуждата правна норма не изисква нотариална заверка 
едновременно на подписа и съдържанието на пълно-
мощното, правоприлагащият орган (и нотариусът, раз-
бира се) следва да направи извода, че последиците от 
прилагането на тази норма в България ще бъдат явно 
несъвместими с българския обществен ред, защото 
използването на такова пълномощно у нас може да за-
страши сигурността и стабилността на  гражданския 
оборот и в частност – на сделките с недвижими имоти 
в страната. А щом е така, нотариусът не бива да до-
пусне прилагане у нас на въпросната чужда норма, което 
на практика означава да не допусне такова пълномощно 
да бъде използвано в България за изповядване пред него 
на разглежданата сделка. Иначе казано, нотариусът не 
трябва да приема въпросното пълномощно.

При това положение, съгласно чл.45, ал.3 КМЧП право-
прилагащият орган, който вече е отклонил действието 
на чуждата правна норма (което означава, че нотари-
усът е отказал да приеме представеното му пълномощ-
но), ще трябва най-напред да потърси в чуждото пра-
во друга разпоредба, последиците от прилагането на 
която у нас няма да бъдат несъвместими с българския 
обществен ред. Така ако нормата, която е била откло-
нена, се отнася до упълномощаване за сделки с недвижи-
ми имоти в чужбина (сделки с международен елемент), 
трябва например да се потърси норма, уреждаща упъл-
номощаването за вътрешни сделки с недвижими имоти 
в държавата, която е създала нормата (сделки без меж-
дународен елемент). Ако такава се открие, трябва да се 
установи, дали тя изисква писмена форма с нотариална 
заверка едновременно на подписа и съдържанието на 
пълномощното. Достигне ли до норма с такова съдържа-
ние в чуждото право, правоприлагащият орган у нас – но-
тариусът в случая, следва да я приложи. Това на практика 
ще означава да изиска от упълномощеното лице да му 
представи пълномощно от чужбина с нотариална завер-
ка едновременно на подписа и съдържанието, извършено 
съгласно издирената чуждестранна разпоредба. Въпрос-
ното изискване ще произтича от издирената норма на 
чуждото право, която нашият компетентен орган, съ-
гласно чл.45, ал. 3 КМЧП е длъжен да приложи, защото тя 
е подходяща.

Ако обаче в чуждото право не съществува такава 
подходяща норма, тогава нотариусът ще трябва да се 
обърне към своето, българското право. Ще бъде необ-
ходимо той да приложи това право, защото в противен 
случай отношението няма да може да бъде уредено. А 
поради значимостта на отношението (упълномощител-
ното отношение) за сигурността и стабилността на  
гражданския оборот и конкретно – на сделките с недви-
жими имоти в България, това отношение като абсолют-

на предпоставка за спазване особените изисквания на 
закона при изповядване на разпоредителни сделки с не-
движими имоти, трябва да бъде правно уредено.  

От последното произтича, че упълномощителното 
отношение ще се уреди съгласно българското матери-
ално право, приложимо към чисто вътрешни упълномо-
щителни отношения. Иначе казано, към въпросното пис-
мено пълномощно, издадено в чужбина, ще трябва да се 
приложи правилото за спазване на „изискуемата от чл.37 
ЗЗД особена  форма“.5 Едновременната заверка на подпи-
са и съдържанието следва да бъде извършена в чужбина. 
Ако такава липсва, нотариусът у нас няма да признае 
пълномощното, т.е. няма да го приеме. Тогава трябва 
или пълномощното да бъде презаверено отново в чуж-
бина при спазване изискванията на чл.37 ЗЗД, или упъл-
номощителят да се яви пред български нотариус и да 
извърши упълномощителната сделка пред него при спаз-
ване пак на изискванията на чл.37 ЗЗД – т.е. нотариусът 
да завери едновременно подписите и съдържанието на 
пълномощното.

Горните разсъждения могат да бъдат обяснени така: 
когато става дума за формата на правните сделки, бъл-
гарското МЧП чрез чл.61 от КМЧП определя за приложи-
мо правото на държавата по местоизвършване на сдел-
ката. Сделката – в случая упълномощаването, дадено от 
собственика на имота (чужд гражданин или българско 
юридическо лице, с вписан представител чужд гражда-
нин) и заверено в чужбина, е извършена във формата, 
предписана от съответната норма на въпросното 
чуждо право. За пълномощно, с което представителят 
се овластява да извършва разпоредителни сделки с не-
движими имоти, намиращи се в чужбина (в случая тази 
чужбина е България) разглежданата чужда норма изисква 
писмена форма на пълномощното с нотариална заверка 
само на подписа, но не и на съдържанието. Тази норма на 
чуждото право би следвало да се приложи у нас. Ако я при-
ложим така, с това й съдържание, което практически 
означава да приеме у нас пълномощно, заверено нотари-
ално в чужбина, обаче заверката е само на подписа, но не 

5. Този израз е използван изрично от ВКС, Търговска колегия, 
Второ отделение в Решение № 215 от 21.01.2011 г. Налице е 
вече постоянна съдебна практика на окръжните съдилища в 
съответната насока. Така в Решение № 42 от 11.02.2013 г. 
Добричкият окръжен съд,  Гражданско отделение постановя-
ва: „Следва да бъде отбелязано, че се касае до разпореждане 
с недвижим имот, в който случай законът винаги поставя 
по–големи изисквания и ограничения: за пример формата на 
договора (чл.18 от ЗЗД); така също и за формата на упълномо-
щаването, по отношение на която е поставено изискването 
за едновременно извършено   нотариално удостоверяване на 
подписа и съдържанието (чл.37 от ЗЗД) при съобразяване, че 
законът придава особено значение на външно изразеното съ-
държание...“ Вж. също Решение на Ямболски окръжен съд, въз-
зивен граждански състав от 23.03.2012 г.
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и на съдържанието, то ще се стигне до резултати, кои-
то са явно несъвместими с българския обществен ред. 

Нашият обществен ред е материализиран в импера-
тивното правило на чл.37 от ЗЗД и той изисква писмена 
форма с нотариално удостоверяване на подписа и съдър-
жанието, извършени едновременно. Тъй като чуждата 
норма не покрива тези изисквания, нейното прилагане 
у нас трябва да бъде отказано, т.е. представеното но-
тариално заверено в чужбина пълномощно не следва да 
бъде признато и допуснато до използване у нас. 

Като последица трябва или да се търси друга норма 
на чуждото право, която удовлетворява нашите изиск-
вания (изискванията на чл.37 ЗЗД) или – ако така липсва, 
да се приложи българското право. 

Ето защо смятам, че винаги следва да се изисква 
от упълномощения да представи писмено пълномощно с 
нотариална заверка на подписа и съдържанието, извър-
шени едновременно. Само такова пълномощно може да 
послужи на упълномощения да сключи разпоредителна 
сделка с недвижим имот, намиращ се в България. Дали 
пълномощното ще бъде съставено и заверено нотариал-
но в чужбина или пред български нотариус, е без значение 
– и в двата случая императивното правило на чл.37 ЗЗД 
следва да бъде спазено. 

Ако упълномощеният настоява за допълнителни раз-
яснения относно причините за отказа, достатъчно е да 
се уточни, че пълномощно без нотариално удостоверя-
ване на подписа и съдържанието, извършени едновре-
менно, е в явно противоречие с българския обществен 
ред и поради това не може да се използва у нас.

Втори подход – Ако пък чуждестранното материално 
право, което е било приложимо към формата на сделка-
та, в случая към нотариално завереното писмено пълно-
мощно за разпореждане с недвижими имоти в България, 
повелява да бъде дадена нотариална заверка както на 
подписите, така и на съдържанието на документа. 

Тогава тази норма на чуждото право ще бъде допус-
ната да се приложи и у нас. Като резултат такова пис-
мено пълномощно ще може да се използва без проблем 
при изповядване на разпоредителната сделка с участие 
на упълномощено лице – чужд гражданин.

 
В контекста на горния първи основен въпрос, най-чес-

то дискутираните в практиката следващи въпроси в 
тези случаи са: 

ІІ. Възможно ли е да бъде изключено приложението на 
българския закон (право) относно формата на упълномо-
щителната сделка, извършена в чужбина за упълномоща-
ване за разпореждане с недвижим имот в България с ог-
лед императивната норма на чл.37 от ЗЗД, и конкретно 
изискването за едновременна заверка и на съдържание-

то на пълномощното, и ако се приеме, че е възможно да 
се приложи чуждият закон, то за законосъобразността 
на сделката, ако чуждият закон предвижда някакви осо-
бени изисквания, следва ли да се търси спазване на фор-
мата, която чуждият закон предвижда за упълномоща-
ването за разпоредителни сделки с недвижими имоти?

Като се изхожда от обясненията във връзка с пър-
вия основен въпрос, българското вътрешно материално 
право не се прилага по отношение формата на упълно-
мощителната сделка, извършена в чужбина. Българско-
то право обаче,  и конкретно – българското МЧП може 
да допусне или да откаже прилагането на разпоредба/
разпоредби на чуждото материално право, посветени 
на формата на сделките. Отказът се мотивира със съ-
ображение за обществен ред. В случай на такъв отказ 
може, в посочената в отговора на първи въпрос хипоте-
за, да се стигне до прилагане и на българското вътреш-
но материално право, конкретно на чл.37 ЗЗД.

Когато норма на чуждото материално право, което 
е било приложено към формата на сделката  – в случая 
към нотариално завереното пълномощно за разпорежда-
не с недвижими имоти в България, предписва да бъде да-
дена нотариална заверка както на подписите, така и на 
съдържанието на документа, то тази чужда норма   ще 
бъде допусната да се приложи и у нас. Иначе казано, тъй 
като тя не противоречи на българския обществен ред, 
ще има „зелена светлина“ за нейното прилагане у нас и 
в резултат такова пълномощно ще може да се използва 
без проблем при изповядване на разпоредителната сдел-
ка с участие на упълномощеното лице – чужд гражданин.

Ако чуждият материален закон предвижда някои осо-
бени изисквания, той ще може да се приложи у нас само 
доколкото тези особени изисквания не противоречат на 
нашия обществен ред, който в случая е материализиран 
в чл.37 ЗЗД. 

Конкретно – ако особените изисквания на чуждия за-
кон не обхващат нотариална заверка на съдържанието 
на документа, а само на подписа и/или датата, тогава 
такава чужда норма по силата на чл.45 КМЧП няма да се 
приложи у нас, защото за изповядване на сделка с недви-
жим имот, намиращ се на българска територия, нашето 
право чрез чл.37 ЗЗД изисква в императивен порядък но-
тариално удостоверяване на подписа и съдържанието 
на сделката, извършени едновременно. Това е разпоред-
ба от обществен ред на българското право и всяка чуж-
да разпоредба, последиците от прилагането на която у 
нас са явно несъвместими в императивните изисквания 
на чл.37 ЗЗД, ще бъде отклонена по съображение за об-
ществен ред.

Ако пък изискванията на разпоредба/разпоредби на 
чуждото право не покриват нито едно от императив-
ните изисквания на чл.37 ЗЗД, такава разпоредба/разпо-
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бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво
отНоСНо зАвЕРЕНо в чуЖбИНА
пЪлНомощНо зА РАзпоРЕЖДАНЕ
С НЕДвИЖИмИ ИмотИ в бЪлгАРИя

редби на чужд закон несъмнено няма да се приложи у нас 
поради явно противоречие с българския обществен ред. 
Това следва от споменатато по-горе правило на чл.45 
КМЧП.

Ако чуждото право предвижда изисквания, които не 
само обхващат тези по чл.37 ЗЗД, но ги и надхвърлят, 
тогава такава норма следва да се приложи у нас в пълния 
обем на нейните изисквания. Разбира се, при прилагане-
то на нормата винаги трябва да се имат предвид кри-
териите на българския обществен ред.

ІІІ. Ако се приеме хипотезата по втория въпрос, то 
тогава доколко българският нотариус при изповядване 
на сделката с недвижимия имот, удостоверявайки, че са 
изпълнени особените изисквания на закона, е задължен да 
изследва изпълнението на изискванията на чуждия закон 
и дали би могла да бъде ангажирана неговата професио-
нална отговорност в случай на по-късно неблагоприятно 
развитие на ситуацията при евентуален съдебен спор?

Смятам, че този интересен практически въпрос 
може да получи следния отговор: българският нотариус 
е български правоприлагащ орган, на който държавата 
е прехвърлила важни нейни функции, гарантиращи си-
гурността и стабилността на  гражданския оборот 
и конкретно в нашия случай – сигурността и стабил-
ността на сделките с недвижими имоти в България.  
В това си качество той, нотариусът – съгласно чл.43 
КМЧП, е длъжен служебно (ex officio) да установи съдър-
жанието на чуждото право.6  

В изпълнение на споменатото задължение нотари-
усът може да прибегне до всеки от способите, посо-
чени в чл.43 КМЧП. За да удостовери, че са изпълнени 
особените изисквания на закона, нотариусът е длъжен 
да установи какви са те съгласно приложимото чуждо 
материално право и дали въпросните изисквания съот-

6. КМЧП – „Установяване съдържанието на чуждото право“
Чл. 43. (1) Съдът или друг правоприлагащ орган установява 
служебно съдържанието на чуждото право. Той може да си 
послужи със способите, предвидени в международни догово-
ри, да изисква информация от Министерството на правосъ-
дието или от друг орган, както и да изисква становища на 
експерти и специализирани институти. 
(2) Страните могат да представят документи, установява-
щи съдържанието на разпоредби на чуждото право, на които 
те основават своите искания или възражения, или по друг на-
чин да окажат съдействие на съда или на друг правоприлагащ 
орган.
(3) При избор на приложимо право съдът или друг правоприла-
гащ орган може да задължи страните да съдействат при ус-
тановяване на неговото съдържание. За анализ на този текс 
вж. отново Н. Натов, цит. съч.

ветстват на императивните правила на българското 
право в случая – конкретно на чл.37 ЗЗД.

Ако българският нотариус не е изпълнил своите слу-
жебни задължения, т.е. не е установил съдържанието на 
чуждото право по отношение формата на упълномощи-
телни сделки за разпореждане с недвижими имоти, не е 
проверил дали тези изисквания са еднакви с императив-
ните правила на българското право и е допуснал пред 
него да се изповяда разпоредителна сделка с недвижим 
имот с участието на упълномощено лице, което има пъл-
номощно, дадено в чужбина, но  липсва нотариално удос-
товеряване на подписа и съдържанието на пълномощ-
ното, извършени едновременно – то тогава несъмнено 
може да се ангажира  професионалната отговорност на 
нотариуса. Тя ще се основава на неизпълнение на служеб-
ните му задължения по Кодекса на МЧП.

Другояче стои въпросът, когато чуждата норма по-
крива изцяло изискванията на чл.37 ЗЗД, но съдържа и 
някои допълнителни такива, които не противоречат на 
българския обществен ред. Ако нотариусът при изповяд-
ване на сделката не съобрази само тези допълнителни 
изисквания на чуждата норма, той би извършил наруше-
ние на чл.44 КМЧП. Текстът сочи, че чуждото право се 
тълкува и прилага така, както то се тълкува и прилага 
в създалата го държава (ал.1). Няма съмнение, че нота-
риусът (и всеки друг български компетентен орган) не 
може да ползва български критерии при тълкуването 
на едно чуждо право, нито може да прилага това право 
така, както прилага наши сходни разпоредби. И в двата 
случая той трябва да изхожда от чуждите критерии и 
практика по тълкуване и прилагане на това право.  Ако 
не се съобрази с изискванията на ал.1 от чл.44 КМЧП, 
съгласно втората алинея на тази норма неприлагането 
на чуждо право, както и неправилното му тълкуване и 
прилагане са основание за обжалване.

Очевидно в разглежданата втора хипотеза нотари-
усът, който не е тълкувал по изискуемия начин чуждото 
право, няма и да го е приложил правилно. А това ще е 
основание за обжалване на акта. Казаното обаче трябва 
да се пречупва през призмата на действието на българ-
ския обществен ред, материализиран в разпоредбата 
на чл.37 от ЗЗД. Така че ако нотариусът не е спазил чуж-
ди разпоредби, приложението на които у нас е блокирано 
по съображение за обществен ред, той не е извършил 
нарушение, а напротив – спазил е българското право. Но 
практиката в бъдеще ще покаже дали ще има случаи на 
ангажиране на неговата отговорност.

София, 19.02. 2014 г.                                
      Проф. д-р Николай Натов
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1. На пръв поглед заглавието може да породи впе-
чатление за противоречие в логиката (contradictio 
in adiecto), защото за какво правно регулиране може 
да мисли законът при строежи, които са незаконни. 
Всъщност, става въпрос за правна уредба, която 
трябва да уреди нормативно последиците на вече из-
вършено нарушение на закона, каквото е изграждане-
то на строеж без да бъдат съобразени правилата за 
неговото проектиране чрез утвърден инвестиционен 
проект, разрешаването на този строеж от компе-
тентния орган, построяването му в съответствие 
със съществуващите в териториалноустройстве-
ния закон и актовете по неговото прилагане, пра-
вила и нормативи за строителство, и въвеждането 
на готовия строеж в експлоатация с разрешение за 
ползване. Уредба, която трябва да определи юридиче-
ската съдба на това, извършено в нарушение на зако-
на, материално творение, в което е вложен човешки 
труд, парични средства, механизация, материали и 
което присъства физически, въпреки че юридически 
не би трябвало да съществува или поне в този вид и 
по начина, по който е изградено. Недвижима вещ, чия-
то бъдеща съдба във времето, законът трябва да оп-
редели - или като разпореди да бъде премахната, или 
като признае, при определени в закона условия и ред, 
правото й на съществуване, за да задоволява човешки 
нужди, съобразно с естественото й потребителско 
предназначение.

Тоест, при уредбата на незаконното строител-
ство, законодателят има предвид корективни пра-
вила, които да вкарат строителния процес на кон-
кретен обект в нормалното и законосъобразно русло 
на изграждане. А ако това се окаже невъзможно, да 
санкционира поведението в отклонение от законови-
те предписания на лицата, които са извършили зако-
нонарушението, като не позволи съществуването на 
материалния продукт - строежът, изграден от тях 

незаконно. 
Следователно, става въпрос за особено важна уред-

ба, която във всяка система внася порядък в изключи-
телно значимата област на строителството на раз-
лични обекти. Система, която допуска физическото 
съществуване само на онези от тях, които изначално 
са съобразени със закона. Или макар извършени неза-
конно, могат да бъдат в една или друга, предвидена 
от самия закон насока, съобразени с неговите правила 
и поради това допустими или търпими от него.  

Отношението на българското законодателство 
към незаконните строежи никога не е било еднознач-
но. От една страна, то винаги е било негативно към 
това особено укоримо и поради това нежелано явле-
ние, което сериозно нарушава принципите на закона 
за строеж   на сгради. Явление, с което борбата тряб-
ва да се води безкомпромисно и непрестанно. От дру-
га страна, нито един акт съдържащ правила насочени 
срещу извършването на незаконно строителство, не 
е бил достатъчно категоричен и истински безком-
промисен. Всеки следващ териториалноустройствен 
закон, когато отменя предходния, си поставя амбици-
озната цел да изкорени незаконното строителство, 
като предприема нови още по-сериозни мерки за не-
говото предотвратяване. И в същото време ведна-
га намира подходящо основание и начин да смекчи и в 
редица случаи отложи, най-тежката санкция - премах-
ване на незаконните строежи или създаде множество 
изключения от правилата, които нормират забрани-
те за незаконно строителство.

Отношението към незаконните строежи е въпрос 
на юридическа философия. Там където законът е всич-
ко и никакви други съображения - икономически, поли-
тически, социални, не могат да повлияят на негови-
те принципи, незаконното строителство е рядко и 
особено тежко санкционирано от закона явление. Там 
където законът - както е в България, отчита най-раз-

Профeсор. д.ю.н. Владимир Петров
Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

пРАвНА уРЕДбА
НА НЕзАкоННИтЕ СтРоЕЖИ

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво
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лични фактори, които оправдават извършването и 
съществуването на незаконния строеж, всяка мярка 
срещу това строителство е половинчата, познава 
различни изключения, съобразява се със социални и 
икономически обстоятелства и следователно вдъхва 
живот на съществуването на незаконното строи-
телство.

Социалистическият период в българското терито-
риалноустройствено законодателство се характе-
ризираше със сравнително либерална политика към 
незаконните строежи. Общият принцип за забрана на 
незаконното строителство имаше разгърната уред-
ба в Закона за териториално и селищно устройство 
(ЗТСУ- отм.). Съществуваха разпоредби, които пред-
виждаха, включително премахване, на незаконните 
строежи. Поради ограниченията за частни строежи, 
свеждането им до еднофамилни домове, вилни сгради 
или изграждане чрез ЖСК и групов строеж обаче, не-
законното строителство беше сравнително малко и 
борбата с него не стоеше като законодателен про-
блем.  Контролът беше засилен, особено при жилищно-
то строителство, правилата за строеж - типизира-
ни и опростени. При изграждането на жилищни сгради 
чрез възлагане, строежът се извършваше от специа-
лизирани държавни строителни предприятия, с голям 
опит и широка строителна практика, с механизация и 
качествени материали. Наред с това икономически и 
социални съображения принуждаваха законодателя, да 
търпи или узаконява незаконните строежи с жилищен 
характер.

Демократичната държава и пазарната икономика 
създадоха предпоставки за неимоверно разгръща-
не на обществения, но най-вече на частния строеж. 
Незаконното строителство също се разрасна, като 
естествена последица от променената търговска 
конюнктура, която в стремежа към печалба караше 
търговските субекти да търсят бързина на изграж-
дането и реализацията, използване на предимства, 
изгоден кредит, завоюване на пазари. В такава обста-
новка все по-често започнаха да се нарушават законо-
вите норми за строителство, а нарушенията или не 
се санкционираха или се узаконяваха и в няколко години 
незаконното строителство се превърна в тежък за-
конодателен проблем. 

Някакъв опит за промяна към „нетърпимост“ по от-
ношение на незаконните строежи можем да конста-
тираме с изменението на ЗТСУ (отм.) от 1998 година 
(ДВ., бр. 79 от 5 юли 1998 г.). Създаден беше специа-
лизираният орган за териториалноустройствен и 
строителен контрол към Министерство на регионал-
ното развитие и благоустройството - Дирекцията 
за национален строителен контрол (ДНСК), а в чл. 158 
ЗТСУ (отм.) нормирани правомощията на началника на 

ДНСК и органите на самата Дирекция. В чл. 159 ЗТСУ 
(отм.) беше дадено легално определение на много-
странното, с различни проявни форми понятие „неза-
конен строеж“, а в изменения чл. 160, ал. 1, 2, 3, 4 и 5 
ЗТСУ (отм.) уредена процедурата по издаване на запо-
веди за премахване на незаконни строежи или части 
от строежи, обжалването на заповедта на началника 
на ДНСК или упълномощеното от него лице, с които 
се разпорежда премахването на незаконния строеж, 
редът по който се премахват тези строежи.

Измененият ЗТСУ (отм.) „верен на традицията“ оба-
че, предвижда в чл. 162 и ред за узаконяване на неза-
конните строежи, когато са допустими от действа-
щите застроителни и регулационни планове, без да е 
необходимо изменение на тези планове и строежите 
съответстват на нормите за проектиране и строи-
телство.

2. Законът за устройство на територията (ЗУТ - 
обн. ДВ., бр. 1 от 2 януари 2001 година, в сила от 31 
март 2001 година) възпроизведе много от правилата 
на ЗТСУ (отм.) по отношение правното регулиране на 
незаконните строежи, като отново потвърди една 
от целите на закона - да създаде нормативна прегра-
да пред тези строежи и санкционира сурово онези, 
които са вече изградени, като ги премахне. Възпро-
изведе и понятието незаконен строеж, което зако-
нодателят дефинира в чл. 159, ал. 1 ЗТСУ (отм.) при 
последното му и най-съществено изменение от 1998 
година. Според чл. 224, ал. 1 ЗУТ (редакция 2001 година) 
строеж или част от него е незаконен:

- когато строителните му книжа са отменени по 
установения ред, като издадени в нарушение на пред-
вижданията на действащите устройствени планове 
и правилата и нормативите по проектирането и 
строителството;

- когато е в нарушение на изискванията за стро-
ителство в територии с особена териториална за-
щита;

- когато се извършва без необходимите строител-
ни книжа или при съществени отклонения от тях;

- когато се извършва със строителни материали и 
изделия, несъответстващи на изискванията за безо-
пасност, или в нарушение на правилата за изпълнение 
на строителните и монтажни работи.

Оказа се обаче, че и тук се повтори отминалата 
практика по ЗТСУ (отм.), и редакцията на ЗУТ от 2001 
година отново предвиди узаконяване на незаконните 
строежи и хипотези, при които те не подлежат на 
принудително премахване.  Ето защо при поредната 
промяна на ЗУТ, една от целите, които си поставя-
ше Законът за изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИД 
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ЗУТ - обн. ДВ.,  бр. 65 от 22 юли 2003 година) беше, 
нормативно да отрази значително промененото от-
ношение на законодателя към незаконните строежи.

 Отменени бяха чл. 226 и чл. 227 ЗУТ, които предвиж-
даха правила за узаконяването на незаконните стро-
ежи и предпазването им от разрушаване, ако те под-
лежат на узаконяване, до извършване на действията 
по узаконяването. По такъв начин беше нормативно 
отстранен един порок на уредбата, който поражда-
ше в практиката и правната теория основателни 
критики, че се проявява голяма търпимост към не-
законните строежи и се отстъпва от декларирана-
та от ЗУТ линия на забрана и тежки санкции за това 
строителство.

Променено беше и понятието за незаконен стро-
еж. Според неколкократно изменяната редакция на 
чл. 225, ал. 2 ЗУТ незаконен строеж е този който се 
извършва:

1. в несъответствие с предвижданията на дейст-
ващия подробен устройствен план;

2. без одобрени инвестиционни проекти и/или без 
разрешение за строеж;

3. при съществени отклонения от одобрения инвес-
тиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;

4. със строителни продукти несъответстващи на 
съществените изисквания към строежите или в нару-
шение на правилата за изпълнение на строителните 
и монтажните работи, ако това се отразява на кон-
структивната сигурност и безопасното ползване на 
строежа и е невъзможно привеждането на строежа в 
съответствие с изискванията на този закон;

5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на 
акт по чл.142, ал. 5,т. 8;

6. в нарушение на изискванията за строителство 
в територии с особена териториалноустройствена 
защита или с режим на превантивна устройствена 
защита по чл. 10, ал. 2 и 3 ЗУТ.

3. Нормите на ЗУТ открояват два момента в от-
ношението на законодателя към незаконното стро-
ителство, които могат да се отграничат съобразно 
тяхната тежест, като отклонение от законосъо-
бразното изграждане на строежа.

Първият е спиране на строителството и забрана 
на достъпа до строеж или до част от строеж  с мо-
тивирана заповед на началника на Дирекцията за на-
ционален строителен контрол или упълномощено от 
него длъжностно лице, по отношение на строежи от 
първа до трета категория, на основанията посочени в 
чл. 224, ал. 1, т. 1-7 ЗУТ, когато строежът се извършва:

1. без влязло в сила разрешение за строеж;
2. при съществени отклонения по смисъла на чл. 

154, ал. 2, т. 5-8;
Съществените отклонения от одобрения инвести-

ционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 5-8 ЗУТ са:
- отклонения, които променят строителната кон-

струкция и вида на конструктивните елементи и/или 
натоварванията (т.5);

-отклонения, които нарушават предвижданията на 
проекта, като се променя предназначението на обек-
ти, отнемат се или се изменят съществено общи 
части на строежа или инвестиционното намерение 
се променя за етапно изграждане при условията на чл. 
152, ал.2. (т.6);

- отклонения, които променят вида и местоположе-
нието на общи инсталации и уредби в сгради и съоръ-
жения (т.7);

- отклонения, които променят вида, нивото, мес-
тоположението и трасето на преносни и довеждащи 
проводи и съоръжения до урбанизираните територии 
и на общи мрежи и съоръжения на техническата ин-
фраструктура в урбанизираните територии, както и 
на комуникационно-транспортните мрежи и съоръже-
ния и на съоръженията и инсталациите за третиране 
на отпадъци (т.8).

3. със строителни продукти, несъответстващи 
на съществените изисквания към строежите и на из-
искванията на чл. 169, ал.1 или в нарушение на прави-
лата за изпълнение на строителните и монтажните 
работи и на съществените изисквания към строежи-
те по чл. 169, ал. 1, 2 и 3;

4. без осигурен от възложителя строителен надзор 
в случаите, когато такъв е задължителен;

5. без да е съставен протокол за строителна линия 
и ниво и/или без да е заверена заповедната книга;

6. без съгласуване с Министерството на култура-
та при условията и по реда на Закона за културното 
наследство – за недвижими културни ценности и за 
строежи в техните граници и охранителните им 
зони, когато това се изисква по реда на този закон;

7. без да са изпълнени специалните изисквания и/
или да са налице актовете по смисъла на чл. 142, ал. 
5, т. 7 и 8.   

   Мотивираната заповед на началника на Дирекция-
та  за национален строителен надзор или упълномоще-
ното от него длъжностно лице, се издава въз основа 
на констативен акт, съставен от органите на Ди-
рекцията за национален строителен контрол. Конста-
тивният акт се връчва на заинтересованите лица, 
които могат в 7-дневен срок да направят възражение 
срещу констатациите в него. Заповедта се издава в 
тридневен срок от изтичането на срока, в който за-
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интересованите лица могат да подадат възражение. 
На неизвестен собственик или извършител на стро-
ежа, копия от констативния акт и от заповедта се 
поставят на строежа и на определените за това мес-
та в сградата на общината, района или кметството.

Със заповедта за спиране на строителството за-
дължително се дават указания за отстраняване на 
причините довели до спиране на строителството и 
сроковете за тяхното изпълнение. При необходимост 
се разпорежда освобождаване на строежа и на стро-
ителната площадка от хора и механизация,  както и 
прекъсване на захранването с електрическа и топлин-
на енергия, вода и газ. Заповедта е задължителна за 
доставчиците и се изпълнява незабавно.   

Строителството, което е спряно със заповедта 
по чл. 224, ал.1 ЗУТ, може  да продължи с разрешение 
на органа, който я е издал, след отстраняване на при-
чините, довели до спирането му. В случаите по чл. 
154, ал. 2, т. 5-8 ЗУТ, разрешението за продължаване 
на строителството  се издава след представяне на 
заснемане и други данни, изчисления и документи, съо-
бразно указанията по чл. 224, ал.3 ЗУТ за отстранява-
не на причините довели до спирането, които се прила-
гат като неразделна част към одобрения инвестицио-
нен проект и доказват, че съществените отклонения 
са отстранени и изпълнената част от строежа е 
законосъобразна.

При констатиране на строеж  от първа до трета 
категория, който е незаконен по смисъла на чл. 225, 
ал. 2 ЗУТ, органите на Дирекцията за национален стро-
ителен контрол, съставят констативен акт, който 
се връчва на заинтересуваните лица, които могат 
да подадат възражения в 7-дневен срок. Заповедта за 
спиране  на незаконния строеж се издава от начални-
ка на Дирекцията за национален строителен контрол 
или от упълномощено от него длъжностно лице в три-
дневен срок от изтичането на срока за възражения. 
Когато нарушителят е неизвестен, копия от конста-
тивния акт и заповедта се поставят на строежа и 
на определените за това места в сградата на общи-
ната, района или кметството. Със заповедта за спи-
ране на незаконния строеж се забранява достъпът до 
строежа.

Вторият момент в ЗУТ, е когато строежът подле-
жи на премахване като незаконен на основание чл. 225, 
ал. 2, т. 1-6 ЗУТ, защото се извършва:

 1. в несъответствие с предвижданията на дейст-
ващия подробен устройствен план;

2. без одобрени инвестиционни проекти и/или без 
разрешение за строеж;

3. при съществени отклонения от одобрения инвес-
тиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4;

4. със строителни продукти несъответстващи на 
съществените изисквания към строежите или в нару-
шение на правилата за изпълнение на строителните 
и монтажните работи, ако това се отразява на кон-
структивната сигурност и безопасното ползване на 
строежа и е невъзможно привеждането на строежа в 
съответствие с изискванията на този закон;

5. при наличие на влязъл в сила отказ за издаване на 
акт по чл.142, ал. 5,т. 8;

 6. в нарушение на изискванията за строителство 
в територии с особена териториалноустройствена 
защита или с режим на превантивна устройствена 
защита по чл. 10, ал. 2 и 3 ЗУТ.

4.В глава двадесет и първа – “Недопускане и от-
страняване на незаконно строителство”, законът 
разграничава и компетенциите на органите, на кои-
то възлага дейностите по недопускане и отстраня-
ване на незаконното строителство. Това разграни-
чение законът провежда въз основа на установеното 
в чл. 137 ЗУТ категоризиране на видовете строежи, 
съобразно техните характеристики, значимостта, 
сложността и рисковете при тяхната експлоатация.

В чл.224 ЗУТ, на началника на Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол или на упълномощено от 
него длъжностно лице е възложено правомощието с 
мотивирана заповед да спира изпълнението и да за-
бранява достъпа до строеж или до част от строеж 
от първа до трета категория. Нарушенията на зако-
на по чл.224, ал.1 ЗУТ, които посочих по-горе се устано-
вяват, съгласно разпоредбата на чл. 224, ал. 2 ЗУТ,  с 
констативен акт, съставен от органите на Дирекци-
ята за национален строителен контрол. 

 Констативният акт се връчва на заинтересова-
ните лица, които могат в 7 дневен срок да направят 
възражение срещу констатациите в него. Мотивира-
ната заповед на началника на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол или на упълномощеното от 
него длъжностно лице по чл. 224, ал. 1 ЗУТ, за спиране 
на изпълнението и забрана на достъпа до строежа, се 
издава в тридневен срок от изтичането на 7-дневния 
срок за подаване на възражението срещу констатив-
ния акт. На неизвестен извършител, копия от конста-
тивния акт и заповедта на началника на Дирекцията 
за национален строителен контрол се  поставят на 
строежа и на определените за това места в сграда-
та на общината, района или кметството.

В заповедта задължително се дават указания и сро-
кове за отстраняване на причините довели до спира-
нето на строежа.

Второто изречение на чл. 224, ал. 3 ЗУТ допуска, при 
необходимост началникът на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол да разпореди освобождаване 
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на строежа и на строителната площадка от хора и 
механизация, както и прекъсване на захранването с 
електрическа и топлинна енергия, вода и газ. Запове-
дта за прекъсването е задължителна за доставчици-
те се изпълнява незабавно.

 Спряното строителство може да продължи, с 
разрешение на началника на Дирекцията за национа-
лен строителен контрол, който е издал заповедта 
за спиране, след отстраняване на причините довели 
до спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5-8, 
разрешението за продължаване на строителството 
се издава след представяне на заснемане и други дан-
ни, изчисления и документи, съобразно указанията в 
заповедта на началника на Дирекцията за национален 
строителен контрол за отстраняване на причините, 
довели до спирането на строителството, които се 
прилагат като неразделна част към одобрения инвес-
тиционен проект и доказват, че съществените от-
клонения са отстранени и изпълнената част от стро-
ежа е законосъобразна.

Член 224, ал. 5 ЗУТ отговаря на различна конкретна 
хипотеза, когато органите на Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол констатират строеж от 
първа до трета категория, незаконен  по смисъла на 
чл. 225, ал. 2 ЗУТ. За това обстоятелство те съставят 
констативен акт, който се връчва на заинтересова-
ните лица, а тези лица могат да подадат възражения 
в 7-дневен срок. Заповедта за спиране на незаконния 
строеж  се издава от началника на Дирекцията за на-
ционален строителен контрол или от упълномощено 
от него длъжностно лице, в тридневен срок от изти-
чането на срока за възражения. Когато нарушителят 
е неизвестен, копия от констативния акт и запове-
дта за спиране на незаконния строеж на началника на 
Дирекцията за национален строителен контрол или 
упълномощеното от него длъжностно лице, се  поста-
вят на строежа и на определените за това места в 
сградата на общината, района или кметството. Със 
заповедта за спиране, предвижда разпоредбата на чл. 
224, ал. 6 ЗУТ, се забранява достъпът до строежа.

В търсене на систематика и отграничаване на 
правомощията на началника на Дирекцията за нацио-
нален строителен контрол от тези на кмета на об-
щината, при аналогични нарушения на тези по чл. 224 
ЗУТ, законодателят въвежда с чл. 224а (Нов – ДВ, бр. 
82 от 26 октомври 2012 г., в сила от 26 ноември.2012г.) 
отделните правомощия на кмета на общината или 
упълномощено от него длъжностно лице, с мотивира-
на заповед да спира изпълнението и забранява достъ-
па до строеж или част от строеж от четвърта до 
шеста категория.

Нарушенията се установяват с констативен акт, 
който се съставя от длъжностните лица по чл. 223, 

ал. 2 ЗУТ – служителите за контрол по строител-
ството в администрацията на всяка община (район). 
Констативният акт се връчва на заинтересованите 
лица, които могат в 7- дневен срок да направят възра-
жение срещу констатациите в него. Мотивираната 
заповед на кмета на общината или на упълномоще-
ното от него длъжностно лице по чл. 224а, ал. 1 ЗУТ, 
за спиране на изпълнението и забрана на достъпа до 
строежа, се издава в тридневен срок от изтичането 
на 7-дневния срок за подаване на възражението срещу 
констативния акт. На неизвестен нарушител, копия 
от констативния акт и заповедта на кмета на об-
щината се  поставят на строежа и на определените 
за това места в сградата на общината, района или 
кметството. Със заповедта задължително се дават 
указания за отстраняване на причините довели до 
спирането на строителството и сроковете за тях-
ното изпълнение

Второто изречение на чл. 224а, ал. 3 ЗУТ допуска, 
при необходимост, със заповедта на кмета на общи-
ната или на упълномощеното от него длъжностно 
лице, да бъде разпоредено освобождаване на строежа 
и на строителната площадка от хора и механизация, 
както и прекъсване на захранването с електрическа и 
топлинна енергия, вода и газ. Заповедта за прекъсва-
нето е задължителна за доставчиците и се изпълнява 
незабавно.

Спряното строителство може да продължи с раз-
решение на органа, който е издал заповедта за спи-
ране, след отстраняване на причините довели до 
спирането му. В случаите по чл. 154, ал. 2, т. 5-8 ЗУТ, 
разрешението за продължаване на строителството 
се издава след представяне на заснемане и други дан-
ни, изчисления и документи, съобразно указанията в 
заповедта на кмета на общината или   на упълномо-
щеното от него длъжностно лице,  които се прилагат 
като неразделна част към одобрения инвестиционен 
проект и доказват, че съществените отклонения са 
отстранени. 

При констатиране на строеж от четвърта до 
шеста категория или на част от него, незаконен по 
смисъла на чл. 225, ал. 2 ЗУТ, чл. 224а ЗУТ предвижда, 
че служителите по чл.223, ал. 2 ЗУТ, (това са служите-
лите за контрол по строителството в администра-
цията на всяка община (район), съставят констати-
вен акт, който се връчва на заинтересуваните лица, 
които могат да подадат  възражения в 7-дневен срок. 
Заповедта за спиране на незаконния строеж се издава 
от кмета на общината или от упълномощено от него 
длъжностно лице в тридневен срок от изтичане на 
срока за възражения. Когато нарушителят е неизвес-
тен, копия от констативния акт и от заповедта се 
поставят на строежа и на определените за това мес-
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та в сградата на общината, района или кметството. 
Със заповедта за спиране на незаконния строеж се 
забранява и достъпът до него.

 Премахването на незаконните строежи се разпо-
режда с мотивирана заповед  на началника на Дирекци-
ята за национален строителен контрол или упълномо-
щено от него лице, за премахване на незаконни стро-
ежи от първа, втора и трета категория или на части 
от тях, въз основа на констативен акт, съставен от 
длъжностни лица на Дирекцията за национален строи-
телен контрол, съгласно чл. 225, ал. 1 и 3 ЗУТ. 

Актът се връчва на заинтересованите лица – това 
са обикновено собственикът на строежа и/или стро-
ителят, които могат да оспорят констатациите в 
него в 7-дневен срок. Когато нарушителят е неизвес-
тен, копия от констативния акт и от заповедта се 
поставят на строежа и на определените за това мес-
та в сградата на общината, района или кметството.

5. ЗУТ урежда два начина на премахване на незакон-
ния строеж. Доброволно – когато собственикът или 
възложителят на строежа със свои сили, техника и 
средства премахва незаконния строеж. И принудител-
но премахване – когато заповедта за премахване на 
незаконния строеж не бъде изпълнена доброволно в оп-
ределения в нея срок,  и тя се изпълнява принудително 
от органите на Дирекцията за национален строите-
лен контрол.  

Самото принудително премахване може да се извър-
ши самостоятелно от органи на Дирекцията или съв-
местно, с лица, на които това премахване е възложено 
от началника на Дирекцията за национален строите-
лен контрол или упълномощено от него лице. Редът 
за принудително премахване на незаконните строежи 
се определя в Наредба № 13 от 23 юли 2001 година на 
министъра на регионалното развитие и благоустрой-
ството, за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях, 
от органите на Дирекцията за национален строите-
лен контрол (обн. ДВ., бр. 69 от 7 август 2001 г.).

Въз основа на влязла в сила заповед за премахване 
на строежа и протокол за извършените разходи по 
премахването, се издава заповед за незабавно изпъл-
нение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален 
кодекс. Принудителното премахване на незаконния 
строеж, съгласно чл.225, ал. 6 ЗУТ е за сметка на из-
вършителя и на:

- лицето, което е упражнило строителен надзор;
- строителя – ако строителството е продължило, 

след като е била издадена заповедта за спиране на 
строежа от Дирекцията за национален строителен 
контрол. Строителят е отговорен и в случая, кога-
то е продължил строежа след заповед за неговото 

спиране като незаконен, издадена от лицето, което 
упражнява строителен надзор, вписана в заповедната 
книга на строежа;

- строителят – когато извършва строежа без одо-
брени инвестиционни проекти и/или без разрешение 
за строеж;

- строителят, когато извършва строежа при съ-
ществени отклонения от съгласувания инвестицио-
нен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1 ЗУТ – защото се на-
рушават предвижданията на действащия подробен 
устройствен план; по чл. 154, ал. 2, т. 2 ЗУТ – защото 
се нарушават изискванията за строителство в тери-
тории с особена териториалноустройствена защи-
та или в територии с режим на превантивна устрой-
ствена защита; по чл. 154, ал. 2, т. 3 ЗУТ – защото 
отклоненията  от одобрения инвестиционен проект 
са несъвместими с предназначението на територия-
та; по чл. 154, ал. 2, т. 4 ЗУТ – защото съществени-
те отклонения нарушават строителните правила и 
нормативи, техническите, технологичните, санитар-
но-хигиенните, екологичните и противопожарните 
изисквания;

- проектантът и лицето, което е извършило оцен-
ката за съответствие на инвестиционните проек-
ти, когато одобреният инвестиционен проект, по 
който се изпълнява строежът, не е съобразен с из-
искванията за безопасност по чл. 169, ал. 1, т. 1 ЗУТ – 
за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност 
на строителните конструкции и на земната основа 
при експлоатационни и сеизмични натоварвания; по 
чл. 169, ал. 1, т. 2 ЗУТ – с изискванията за пожарна без-
опасност; по чл. 169, ал. 1, т. 3 ЗУТ – с изискванията за 
опазване на здравето и живота на хората и тяхното 
имущество; по чл. 169, ал. 1, т. 4 ЗУТ – с изискванията 
за безопасно ползване на строежа.

- възложителя на строежа (нова – ДВ. бр.82 от 26 
октомври 2012 г., в сила от 26 ноември 2012 г.).

Съгласно чл.225 ал. 7 ЗУТ отговорността на тези 
лица е солидарна.

Проектантът и лицето, което е извършило оценка-
та за съответствието на инвестиционните проек-
ти ще носят отговорност за разноските по премах-
ването на незаконния строеж и в случаите, когато е 
налице несъответствие на одобрения инвестиционен 
проект с предназначението на земята (чл. 225, ал. 6, 
т. 4 ЗУТ).

В заключение на тези бележки пак ще отбележа – 
същественото в уредбата, идеята, трябва да бъде 
подкрепена. Тя показва променена линия на нетърпи-
мост към незаконните строежи, а това е една от га-
ранциите за ефективност на борбата с незаконното 
строителство. 

Ако разбира се и този път, така ясно манифести-
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раното намерение на законодателя не се окаже само 
нормативен шум, който бързо ще отзвучи, без някак-
ви осезаеми практически резултати.

  6. Новият чл. 225а ЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила 
от 26.11.2012 г.) възприе и по отношение на премахва-
нето на незаконните строежи разделението в компе-
тенциите на началника на Дирекцията за национален 
строителен контрол  и  кмета на общината, което 
въведе между тези два органа при спирането на из-
пълнението и забраната на достъпа до строежа от 
началника на Дирекцията за национален строителен 
контрол по чл. 224 ЗУТ, съответно от кмета на общи-
ната по чл. 224а ЗУТ.

Кметът на общината или упълномощено от него 
длъжностно лице издава заповед за премахване на 
строежи или на части от тях, от четвърта до шес-
та категория, които са незаконни по смисъла на чл. 
225, ал. 2 ЗУТ. И при тези строежи незаконния им ха-
рактер се установява с констативен акт, съставен 
от служителите  по чл. чл. 223, ал. 2 ЗУТ (служители 
за контрол по строителството). Актът се връчва 
на заинтересуваните лица, които могат да подадат 
възражения срещу акта в 7-дневен срок. Когато нару-
шителят е неизвестен, копия от констативния акт 
и заповедта се поставят на строежа и на определе-
ните за това места в сградата на общината, района 
или кметството.

И при тази хипотеза на незаконно строителство, 
когато със заповед на кмета или на упълномощено от 
него длъжностно лице, е заповядано неговото премах-
ване, законът в чл. 225а ЗУТ  допуска това премахване 
да бъде извършено доброволно, в определения в запо-
ведта на кмета срок или принудително от община-
та, по ред определен с наредба на общинския съвет. 
Въз основа на влязла в сила заповед за премахване на 
строежа и протокол за извършените разходи по пре-
махването, съгласно чл. 225а, ал. 4 ЗУТ се издава запо-
вед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК. 

Член 225а, ал. 5 ЗУТ определя и в тези хипотези на 
принудително премахване, аналогично на принудител-
ното премахване на незаконни строежи, въз основа 
на заповед на началника на Дирекцията за национален 
строителен контрол по отношение на строежи от 
първа, втора и трета категория съгласно чл. 225, 
ал. 6 ЗУТ, за чия сметка се премахват незаконните 
строежи от четвърта до шеста категория, когато 
заповедта за премахване е издадена от кмета на об-
щината или упълномощено от него длъжностно лице. 
И в тези хипотези принудителното премахване е за 
сметка на извършителя и на:

- лицето, което е упражнило строителен надзор;
- строителя – в случай, че строителството е про-

дължило след издадена заповед за спиране на строежа 
от кмета на общината или заповед на лицето, упраж-
няващо строителен надзор, вписана в заповедната 
книга на строежа;

- строителя – в случаите по чл. 225, ал. 2, т. 2-4 ЗУТ, 
когато строежът се извършва без одобрени инвести-
ционни проекти и/или без разрешение за строеж (т. 
2), при съществени отклонения от одобрения инвес-
тиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4 (т. 3) 
или със строителни продукти, несъответстващи на 
съществените изисквания към строежите, или в нару-
шение на правилата за изпълнение на строителните 
и монтажните работи, ако това се отразява на кон-
структивната сигурност и безопасното  ползване на 
строежа и е невъзможно привеждането на строежа в 
съответствие с изискванията на ЗУТ (т. 4).

- проектанта и лицето, оценило съответствието 
на инвестиционните проекти – при несъответствие 
на одобрения инвестиционен проект, по който се из-
пълнява строежът, с изискванията за безопасност по 
чл. 169, ал. 1, т. 1-4 и/или с предназначението на земя-
та;

- възложителя на строежа.
Отговорността на лицата за извършените раз-

ходи по принудителното премахване на незаконния 
строеж, съгласно чл. 225а, ал. 6 ЗУТ е  солидарна.   

7. Изработването, приемането и влизането в сила 
на ЗУТ се извърши в период на изключително дина-
мични процеси в цялостното преустройство на бъл-
гарското общество и икономика към демократично 
общество и пазарна икономика. Затова не може да 
има съмнение, че тези процеси и отражението им в 
закона, за дълъг период от време в ЗУТ и чрез ЗУТ ще 
отразяват формиралите се обществени отношения 
в България, жизненият стандарт на нейните гражда-
ни, утвърденото в българското общество понятие за 
законно и незаконно, пречупено не през нормативни 
критерии, а нагаждано съобразно именно този жиз-
нен стандарт и лесно влияемо от междуличностни 
отношения, семейни и приятелски връзки, различен 
кръг  и вид лобиране. Западноевропейски законодател 
би казал, че това е “ненормална ситуация”, а нейният 
юридически продукт, изработен върху подобни изход-
ни позиции - “негоден нормативен акт, с несъмнено 
корупционен характер”.

Нашите законодателни разсъждения са силно повли-
яни от чувства като “съжаление”, грижа за “икономия 
на средства”, “уважение на вложения човешки труд”, 
“милост” на чисто битово ниво към отишли напраз-
но пари, труд, усилия. Затова мерки за борба с нещо 
незаконно – безразлично какво, никога не са последни  
и окончателни, винаги имат изключение, винаги позво-
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ляват узаконяване – до следващо законово изменение, 
до следваща нормативна идея, когато ще бъде повто-
рена същата процедура.

 Накратко резюмирано – законът строг по отноше-
ние на незаконното строителство, много строг, ама 
не до там и “дълбоко хуманен”, който както желае да 
го тълкува – а това е най-сериозният стимул за неза-
конното строителство, което истински се плаши от 
премахване, защото само тогава няма възможност за 
изчакване и “търпимост”, до по-добри времена и закон, 
който да позволява узаконяване или друг благоприятен 
режим.

8. Законодателят в § 184 от Преходните и заключи-
телни разпоредби на Закона за изменение и допълне-
ние на ЗУТ (ПЗР на ЗИДЗУТ - обн. ДВ., бр. 65 от 22 юли 
2003 г.)  предвиди възможност, строежи извършени 
незаконно до влизане в сила на този закон, да могат да 
бъдат узаконени, ако са допустими по разпоредбите, 
които са действали по времето, когато са извърше-
ни, или действащите разпоредби. Производството 
по узаконяване на строежи, извършени незаконно, за-
почва по заявление на собственика до органа, който е 
издал или е следвало да издаде разрешението за стро-
еж, подадено в 6-месечен срок от влизането в сила на  
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на ЗУТ (ЗИДЗУТ – ДВ., бр.65 
от 22 юли 2003 г.). Строежите, които не са заявени в 
срок за узаконяване или производството за узаконява-
не е приключило с влязъл в сила отказ за узаконяване, 
се премахват по реда на чл. 225 ЗУТ (§ 184, ал. 12 ПЗР 
на ЗИДЗУТ). Във връзка с действието на тази разпо-
редба е и преходното правило на § 126 от  Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за устройство на територията 
(ПЗР на ЗИДЗУТ, Обн.- ДВ, бр.82 от 26 октомври 2012 
г., в сила от 26 ноември 2012 г.), в което e предвидено, 
че започнатите до влизане в сила на този закон про-
изводства по премахване на незаконни строежи или 
на части от тях от четвърта до шеста категория 
(следователно до 26 ноември 2012 г.) се довършват по 
досегашния ред.

Това е редът на §184, ал. 12 ПЗР на ЗИДЗУТ, с който 
започва поредното и последно засега преуреждане  на 
нормативната уредба на незаконните строежи с въ-
веждането на един много обширен § 127 в посочените 
Преходни и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията ( ПЗР на ЗИДЗУТ, Обн.- ДВ, бр.82 от 26 
октомври 2012 г., в сила от 26 ноември 2012 г.). 

В § 127, ал. 2 от ПЗР законодателят предвижда 
строежи по § 184 от Преходните  и заключителните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за устройство на територията (ДВ., бр. 65 от 
22 юли 2003 г.) незаявени за узаконяване до влизането 
в сила на този закон (ЗИДЗУТ, 2012 г.), могат за бъ-
дат узаконени по искане на собственика, ако са били 
допустими по разпоредбите, които са действали по 
времето, когато са извършени, или по действащите 
разпоредби съгласно този закон.  

Производството по узаконяване на строежите 
започва по заявление от собственика до органа, кой-
то е издал или е следвало да издаде разрешението за 
строеж, подадено в едногодишен срок от влизането в 
сила на ЗИДЗУТ, 2012 г. В едномесечен срок от постъп-
ването на заявлението, предвижда § 127, ал. 4 ПЗР, 
длъжностните лица от общинската администрация 
съставят констативен акт за установяване на неза-
конното строителство, въз основа на който органът 
по ал. 3 (органът който е издал или е следвало да изда-
де разрешението за строеж) изисква необходимите 
документи по чл. 144 ЗУТ и определя срок за предста-
вянето им. Необходимите документи по чл.144 ЗУТ са 
тези, въз основа на които се съгласуват и одобряват 
инвестиционните проекти, по които се издава разре-
шение за строеж. Това са: 

1. документи за собственост, а за сгради на жилищ-
ностроителни кооперации -  и влязло в сила решение 
на общото събрание за приемане на проекта;

2. виза за проектиране в случаите по чл. 12, ал. 3, 
чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51,58,59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6;

3. три копия от инвестиционния проект в обхват и 
съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5;

4. (изм. – ДВ., бр. 77 от 2005 г., изм. ДВ., бр. 82 от 
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.), влезли в сила админи-
стративни актове, които в зависимост от вида 
и големината на строежа са необходимо условие за 
разрешаване на строителството по Закона за опаз-
ване на околната среда, Закона за биологичното раз-
нообразие, Закона за културното наследство или друг 
специален закон, и съответствие на инвестиционния 
проект с условията в тези актове;

5. оценка за съответствието, изготвена по реда 
на чл. 142, ал. 6;

6. разрешително за изграждане на водовземно съо-
ръжение за подземни води и/или разрешително за во-
довземане, и/или разрешително за заустване на отпа-
дъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени 
в Закона за водите.

При непредставяне на необходимите документи в 
определения срок или когато органът по ал. 3 (орга-
нът, който е издал или е следвало да издаде разреше-
нието за строеж) прецени, че не са налице условията 
за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобща-
ва го на заинтересованите лица и уведомява Дирекци-
ята за национален строителен контрол за прилагане 
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на мерките по чл. 225 ЗУТ. 
Строежите се узаконяват на името на собствени-

ка на земята, на името на лицето, на което е учреде-
но право на строеж, или на името на лицето, което 
има право да строи в чужд имот, по силата на спе-
циален закон. Ако строежът е изграден от несобстве-
ник, отношенията между строителя и собственика 
се уреждат съгласно изискванията на чл. 72 -74 от 
Закона за собствеността. За незаконно извършените 
строежи в съсобствени недвижими имоти и в етаж-
на собственост, които са допустими за узаконяване и 
могат да се ползват самостоятелно - § 127, ал. 7 пред-
вижда възможност, актът за узаконяване да бъде из-
даден на името на всички съсобственици, съответно 
собственици в етажната собственост, ако те не са 
възразили срещу незаконния строеж по време на из-
вършването му. В този случай споровете относно 
правата върху узаконения строеж се решат по общия 
исков ред.

Узаконяването се състои в съгласуване на инвес-
тиционен проект – заснемане за узаконяване, привеж-
дане на строежа в съответствие със съгласувания 
проект, заплащане на дължимите глоби и такси и  из-
даване на акт за узаконяване. Проектът – заснемане 
за узаконяване се изработва в обхват, определен с На-
редбата по чл. 139, ал. 5 ЗУТ.

Времето за извършване на незаконния строеж се 
установява с всички доказателствени средства, до-
пустими по Гражданския процесуален кодекс, включи-
телно и с декларации. За вписване на неверни данни 
в декларациите, лицата носят наказателна отговор-
ност. 

За сроковете за съгласуване на инвестиционни 
проекти - заснемане за узаконяване, и за издаване на 
актове за узаконяване, за съобщаване на издадените 
актове за узаконяване или на отказите да се издадат 
такива актове, за обжалването им по законосъобраз-
ност и за уведомяването на съответните регионал-
ни дирекции се прилагат изискванията на глава 8 ЗУТ 
„Инвестиционно проектиране и разрешаване на стро-
ителството”.

Актовете за узаконяване, заедно с инвестицион-
ните проекти – заснемане за узаконяване, както и 
отказите по ал. 5, подлежат на обжалване по реда на 
чл. 216 ЗУТ. За незавършените части на строежа се 
съгласува инвестиционен проект и се издава разреше-
ние за строеж по общия ред.

Съгласно § 127, ал. 14 ПЗР производствата по заяв-
ленията за узаконяване на строежите по ал. 2 и по § 
184, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за ус-
тройство на територията (ДВ., бр. 65 от 2003 г.) се 
приключват в двугодишен срок от влизането в сила 
на този закон.

Строежите, които не са заявени за узаконяване в 
срок или за които производството по узаконяване е 
приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт 
за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225 ЗУТ (§ 
127, ал. 15 ПЗР на ЗИДЗУГ).

В една алинея - § 127, ал. 1 ПЗР на ЗИДЗУТ, 2012 г. 
урежда въпросите свързани с юридическия статус 
на т.нар. „търпими строежи”. Строежите, изградени 
до 31 март 2001 г., предвижда § 127, ал. 1 на ПЗР на 
ЗИДЗУТ, за които няма строителни книжа, но са били 
допустими по разпоредбите, които са действали по 
времето, когато са извършени или по действащите 
разпоредби, съгласно този закон, са търпими строежи 
и не подлежат на премахване или забрана за ползване. 
Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сдел-
ка след представяне на удостоверение от органите, 
които са овластени да одобряват съответните ин-
вестиционни проекти, че строежите са търпими.
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СЪДЕбНА пРАктИкА

при участието на секретаря Борислава Лазарова 
постави на разглеждане тълкувателно дело № 3 по оп-
иса за 2013 г. на ОСГК, докладвано от съдията СВЕТ-
ЛАНА КАЛИНОВА

Председателят на Върховния касационен съд на ос-
нование чл.128, ал.1 от Закона за съдебната власт въз 
основа на предложение на заместник- председателя 
и ръководител на ГК на ВКС е направил предложение 
до Общото събрание на Гражданската колегия да пос-
танови тълкувателно решение по следните въпроси, 

свързани с делбеното производство, по които е нали-
це противоречива практика на състави на ВКС: 

1. Допустим ли е самостоятелен иск за установя-
ване нищожност на договор за доброволна делба по 
чл.75, ал.2 ЗН?

2. Нищожен ли е договорът за доброволна делба, при 
който насрещната престация е алеаторна уговорка? 

3. Може ли лице, придобило права по време на първа-

тЪлкувАтЕлНо РЕшЕНИЕ
3/2013 гР. СофИя,
19 ДЕкЕмвРИ 2013 гоД

1. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
2. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
3. ТЕОДОРА НИНОВА
4. НАДЕЖДА ЗЕКОВА
5. НАДЯ ЗЯПКОВА
6. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
7. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
8. СТОИЛ СОТИРОВ
9. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
10. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
11. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
12. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
13. СТОЙЧО ПЕЙЧЕВ
14. ВЕСКА РАЙЧЕВА
15. ЗЛАТКА РУСЕВА

16. ДИЯНА ЦЕНЕВА
17. МАРИЯ ИВАНОВА
18. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
19. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
20. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
21. МАРИО ПЪРВАНОВ
22. ЕМИЛ ТОМОВ
23. СВЕТЛА ДИМИТРОВА
24. БОНКА ДЕЧЕВА 
25. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
26. ЖИВА ДЕКОВА
27. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
28. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
29. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
30. ВАСИЛКА ИЛИЕВА

31. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
32. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
33. ОЛГА КЕРЕЛСКА
34. ЗОЯ АТАНАСОВА
35. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
36. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
37. БОРИС ИЛИЕВ
38. ДИАНА ХИТОВА
39. БОЯН ЦОНЕВ
40. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
41. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
43. ЛЮБКА АНДОНОВА
42. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
44. ГЕРГАНА НИКОВА

Върховният касационен съд на Република България,

Общо събрание на Гражданска колегия, в съдебно заседание на 28 ноември 2013 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Общото събрание на Гражданска колегия, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС

и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия: КРАСИМИР ВЛАХОВ

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

ЧЛЕНОВЕ:
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та фаза на делбения процес след предявяване на иска 
за делба, да участва като главна страна в процеса в 
отклонение от правилото на чл.121, ал.2, изр.2 ГПК/
отм./, респ. чл.226 ГПК?

4. Какво е правното значение и последици при лип-
са на прието наследство по опис в производството 
по иск по чл.30, ал.1 ЗН за възстановяване на накърне-
на запазена част, насочен спрямо лице, което не е от 
кръга на лицата, призовани към наследяване?

5. За значението на приемането на наследството 
по опис, извършено след срока по чл.61, ал.1 ЗН, но впи-
сано в особената книга на съда?

Общото събрание на Гражданската колегия на 
Върховния касационен съд за да се произнесе по по-
ставените въпроси, съобрази следното:

1.Съгласно чл.75, ал.2 от Закона за наследството 
когато делбата е извършена без участието на някой 
от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. Неучаства-
лите в делбата съсобственици разполагат с възмож-
ност, позовавайки се на нищожността на извърше-
ната без тяхно участие делба, да предявят нов иск 
за делба, посредством който да упражнят правото 
си да искат прекратяване на съсобствеността. Въ-
просът дали е възможно неучаствалите в делбата 
съсобственици да предявят самостоятелен иск за 
установяване нищожността на сключения без тяхно 
3 участие договор за доброволна делба обаче се ре-
шава противоречиво от различни състави на ГК на 
ВКС. Според едното становище самостоятелен иск 
за установяване нищожност на договор за добровол-
на делба по чл.75, ал.2 ЗН е недопустим. Според дру-
гото разбиране е допустимо искът за установяване 
нищожност на договор за доброволна делба по смисъ-
ла на чл.75, ал.2 ЗН да бъде предявен самостоятелно 
в отделно исково производство.

ОСГК приема за правилно второто становище, 
като съображенията за това са следните:

Неучаствалите в делбата съсобственици разпо-
лагат не само с правото да искат прекратяване на 
съсобствеността, но и с правото да продължат да 
ползват съсобственото имущество съобразно пра-

вата си, вкл да извличат плодовете от съсобствена-
та вещ, да ползват тази вещ /да си служат с нея/, да 
се разпореждат с дела си в полза на друг съсобстве-
ник или на трето лице по реда и при условията, при 
които законът допуска това. За упражняването на 
тези права е необходимо да бъде внесена яснота и 
безспорност в отношенията между съсобственици-
те досежно съществуването на съсобствеността. 
И за да не се налага при всеки нов спор да се заявява 
довод за нищожност на делбата, доколкото произ-
насянето на съда по този довод в предходен процес 
няма да се ползва със сила на пресъдено нещо, след-
ва да се признае правото на неучаствалия в делбата 
съсобственик да установи нищожността на тази 
делба по съдебен ред в самостоятелно исково про-
изводство. Решението по така предявения иск ще 
се ползва със сила на пресъдено нещо и ще внесе яс-
нота и безспорност в бъдещите отношения на учас-
тниците в съсобствеността по повод упражняване 
правата на всеки един от тях върху съсобственото 
имущество. 

2.Съгласно чл.18 ЗЗД договорите за прехвърляне на 
собственост или за учредяване на други вещни права 
върху недвижими имоти трябва да бъдат извършени 
с нотариален акт. Разпоредбата на чл.35, ал.1 ЗС оба-
че предвижда специална форма за действителност 
на договор за доброволна делба на недвижими имоти. 
Съгласно тази разпоредба доброволната делба на 
движими вещи на стойност над 50 лв., както и на не-
движими имоти, трябва да бъде извършена писмено 
с нотариално заверени подписи. С оглед на така уста-
новеното различие досежно формата за действител-
ност и на особеностите на договора за доброволна 
делба, в практиката се поставя въпросът за начина, 
по който е допустимо да се уговаря извършването 
на уравнението на дяловете при доброволното по-
деляне на съсобствено имущество. Въпросът за въз-
можността съсобственикът, в чийто дял се поставя 
недвижим имот, да поеме задължение за гледане и из-
дръжка на друг съделител вместо имотно или парич-
но уравнение на дяловете, се решава противоречиво 
от различни състави на ГК на ВКС. Според едното 
становище договорът за доброволна делба, в който 
не е уговорено парично уравнение на 4 дяловете, а е 
налице алеаторна уговорка, е нищожен, ако не е склю-
чен в предвидената в чл.18 ЗЗД нотариална форма. 
Според другото становище договорът за добровол-
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на делба, сключен в писмена форма с нотариално за-
верени подписи, с който в дял на един от съсобстве-
ниците е поставен недвижим имот срещу поемане 
на задължение за издръжка и гледане като уравнение 
дела на друг съсобственик, не е нищожен. 

ОСГК намира за правилно второто становище, 
като съображенията за това са следните:

Договорът за доброволна делба представлява са-
мостоятелен вид договор, целта на който е всеки 
съсобственик да получи реален дял от съсобствено-
то имущество, доколкото това е възможно, срещу 
което и останалите съсобственици при възможност 
получават такъв реален дял, максимално близък по 
стойност на стойността на дела им в съсобстве-
ността. Ако всеки от съсобствениците получи реа-
лен дял, съответстващ на стойността на дела му 
в съсобствеността или при минимално несъответ-
ствие е постигнато съгласие за уреждане на отно-
шенията, допълнително уравнение на дяловете не е 
необходимо. Ако обаче стойността на получения от 
някой от съсобствениците реален дял значително се 
различава от стойността на дела му в съсобстве-
ността, договорът за доброволна делба, респ. съдеб-
ната делба- спогодба, следва да съдържа и клауза за 
начина, по който се извършва уравняването. Законът 
не установява императивно изискване за вида на 
дължимото уравнение при постигнато съгласие меж-
ду съсобствениците за доброволно поделяне на съ-
собствено имущество с договор за доброволна делба 
или съдебна делба-спогодба, макар в чл.69,ал.2 ЗН да 
е предвидено, че неравенството в дяловете при дел-
бата се изравнява с пари или имот. Не съществува 
пречка неравенството в дяловете да бъде изравнено 
като един от съсобствениците поеме задължението 
да гледа и издържа друг съсобственик. Договорът, 
респ. съдебната делба-спогодба ще породи предвиде-
ното в закона и целяно от страните вещно-правно 
действие, ако е сключен в предвидената в чл.35, ал.1 
ЗС писмена форма с нотариална заверка на подписи-
те. 

Общото събрание на Гражданската колегия на 
ВКС намира,че т.8, буква”б” на Постановление №7 от 
28.11.1973г. на Пленума на ВС не намира приложение 
в хипотезата на одобряване на съдебна спогодба за 
делба с поемане на задължение за издръжка и грижи.В 

постановлението е уредена хипотеза на излизане из-
вън предмета на делото за делба. 

3. Съгласно чл.226, ал.2, изр.второ ГПК /чл.121, 
ал.2, изр.второ ГПК- отм./, ако в течение на произ-
водството спорното право бъде прехвърлено вър-
ху другиго, приобретателят може да замести своя 
праводател само при условията на чл.222 ГПК /чл.117, 
ал.1 ГПК-отм./, т.е. само със съгласието на двете 
страни и на лицето, което встъпва като страна по 
делото. Ако такова съгласие не бъде постигнато, де-
лото следва своя ход между първоначалните страни, 
като приобретателят може да встъпи или да бъде 
привлечен в 5 делото като трето лице, но постано-
веното решение във всички случаи съставлява пресъ-
дено нещо и спрямо приобретателя. Противоречиво 
разрешаван от различни състави на ГК на ВКС е въ-
просът дали това правило намира приложение и в дел-
беното производство и какви са правните последици 
от извършеното в хода на производството разпо-
реждане. Според едното становище, разпоредбата 
на чл.226, ал.2, изр.второ ГПК /чл.121, ал.2, изр. второ 
ГПК-отм./ намира приложение, ако исковата молба за 
делба е вписана. Ако исковата молба за делба не е впи-
сана и спорното право е прехвърлено преди вписване-
то на исковата молба, съдът може, в изпълнение на 
задължението си да следи служебно за участието на 
всички съсобственици в делбата като задължителни 
другари, да конституира в процеса приобретателя, 
ако той желае да встъпи като главна страна въпреки 
несъгласието на останалите страни. Според друго 
разбиране при извършено разпореждане със спорно-
то право от съсобственик /съделител/ в полза на 
друго лице в хода на делбеното производство във фа-
зата по допускане на делбата, се прилагат разпоред-
бите на чл.226, ал.2, пр.2 ГПК /респ. чл.121, ал.2, изр.2 
ГПК-отм./, като приобретателят може да замести 
прехвърлителя само със съгласието на страните. 
Според това становище обаче предвид разпоредби-
те на чл.226 и чл.228 ГПК съдът следва да зачете ма-
териалноправния ефект на прехвърлителната сделка 
и да постанови извършване на делбата между лица-
та, които се легитимират като съсобственици към 
момента на постановяване на решението и ако при-
обретателят по сделката не е конституиран като 
страна, съдът следва да отхвърли иска за делба. Спо-
ред друго становище в делбата следва да участват 
действителните участници в имуществената общ-
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ност, макар да е налице придобиване на права след 
предявяване на иска, т.е. чл.226 ГПК /чл.121 ГПК-отм./ 
не намира приложение в делбеното производство и 
участието на последващия приобретател е задължи-
телно, като съдът следва да конституира лицето, 
придобило имота и с решението си по съществото 
на спора да заяви дали признава или отрича неговите 
права като собственик, респ. съсобственик. 

ОСГК приема за правилно, че при извършено раз-
пореждане със спорното право от съсобственик /
съделител/ в полза на друго лице в хода на делбеното 
производство във фазата по допускане на делбата, 
се прилагат разпоредбите на чл.226 ГПК /чл.121 ГПК-
отм./. Лице, придобило права по силата на разпореди-
телна сделка по време на първата фаза на делбения 
процес след предявяване на иска за делба, може да 
участва като главна страна в производството като 
замести своя праводател със съгласието на всички 
съделители или да встъпи главно по реда на чл.225 
ГПК /чл.181 ГПК/отм./ в първа или във втора фаза на 
производството. След влизане в сила на решението 
по допускане на делбата във фазата по извършване-
то приобретателят участва чрез своя процесуален 
субституент /прехвърлителя/, ако не изрази воля да 
встъпи в процеса като подпомагаща страна или по 
реда на чл.225 ГПК /чл.181 ГПК/отм./. Приобретате-
лят ще 6 бъде обвързан от решението по извършва-
не на делбата независимо от това дали е встъпил 
в производството, заместил е прехвърлителя или е 
участвал в производството чрез своя процесуален 
субституент. Съсобствеността ще се счита пре-
кратена и по отношение на него, независимо в чий 
дял ще се падне имотът. Съображенията за това са 
следните:

Както е прието и в т.1 на ППВС № 4/30.10.1964 г., 
макар делбата да е особено исково производство, не 
съществува основание разпоредбата на чл.121 ГПК /
отм./, респ. чл.226 от действащия ГПК да не се прила-
га и в случаите, когато в течение на делбеното про-
изводство някой от съделителите прехвърли прите-
жавания от него дял в полза на трето на съсобстве-
ността лице. Глава 29 ГПК /глава 28 ГПК-отм./ не 
съдържа специални правила досежно конституиране-
то на страните в това производство. Приложение 
следва да намерят общите правила на ГПК, уреждащи 
процесуалноправното положение на страните при из-

вършено в хода на производството разпореждане с 
правото, предмет на делбата. 

Макар прехвърлянето на дела да променя носите-
ля на правото на собственост, според установеното 
в чл.226, ал.1 ГПК /чл.121, ал.1 ГПК-отм./ процесуално 
правило, делото продължава своя ход между първона-
чалните страни, като по реда на чл.226, ал.2, изр.вто-
ро ГПК /чл.121, ал.2, изр. второ ГПК-отм./ приобрета-
телят може да замести своя праводател само със 
съгласието на всички съделители и на лицето, което 
встъпва като страна по делото. Ако подобно съгла-
сие не бъде постигнато, делото продължава своя ход 
с участието на първоначалните съделители -прехвър-
лителят участва в процеса като процесуален субсти-
туент на приобретателя, като процесуалната му ле-
гитимация произтича от самия закон.

Прехвърлянето на идеална част от съсобствен 
имот в хода на делбеното производство представля-
ва правомерно, разрешено от закона действие, тъй 
като с предявяването на иска за делба съделителите 
не губят правото си да се разпореждат с притежа-
вания от тях дял, вкл. и когато исковата молба е впи-
сана. Конституирането на приобретателя наред с 
прехвърлителя обаче не е необходимо, тъй като прех-
върлителят участва като процесуален субституент 
на приобретателя, процесуалната му легитимация 
произтича от самия закон, въпреки че не е носител 
на материалното право и съгласно чл.226, ал.3 ГПК /
чл.121, ал.3 ГПК-отм./ постановеното решение във 
всички случаи ще съставлява пресъдено нещо както 
за съделителите, така и спрямо приобретателя по 
въпросите дали имотът е съсобствен между съдели-
телите и какви са делбените им права, като призна-
тите на прехвърлителя права ще се считат за права 
на приобретателя.

С решението по допускане на делбата съдът 
се произнася по въпросите между кои лица и за кои 
имоти следва тя да бъде извършена, както и каква 
е частта на всеки съделител. Ако приобретателят 
замести своя 7 праводател със съгласието на всич-
ки съделители, то с решението по допускане на дел-
бата ще бъде признато неговото право да участва 
при извършването на делбата. Ако обаче съгласие 
за заместване не бъде постигнато, с решението 
по допускане на делбата ще бъде признато право-
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то на прехвърлителя да участва във втората фаза 
на делбеното производство и силата на пресъдено 
нещо ще обвърже както участващите в делбеното 
производство, така и приобретателя, вкл. и в от-
ношенията помежду им по тези въпроси. В отноше-
нията между приобретателя и прехвърлителя обаче 
от материалноправна гледна точка правата върху 
валидно прехвърлената идеална част от имота ще 
се считат права на приобретателя, поради което 
във фазата по извършване на делбата прехвърлите-
лят ще участва като процесуален субституент на 
приобретателя. С влизане в сила на решението по из-
вършване на делбата съсобствеността ще се счита 
прекратена и спрямо приобретателя, независимо в 
чий дял се е паднал имотът. Ако предмет на делбата 
е само един имот и той бъде поставен в дял на прех-
върлителя, вещноправните последици на решението 
ще настъпят в правната сфера на приобретателя, а 
ако имотът бъде поставен в дял на друг съделител, 
приобретателят ще има правото да получи дължи-
мите за уравнение на дяловете суми, присъдени на 
прехвърлителя. Ако предмет на делбата са няколко 
имота и имотът, част от който е била прехвърле-
на в хода на делбеното производство се падне в дял 
на прехвърлителя, вещноправните последици на ре-
шението по извършване на делбата ще настъпят в 
правната сфера на приобретателя. Ако обаче този 
имот се падне в дял на друг съделител, приобретате-
лят ще има правото да претендира връщане на даде-
ното по договора от прехвърлителя-чл.192 ЗЗД. Вещ-
ноправните последици на решението по извършване 
на делбата във всички случаи ще настъпят и спрямо 
приобретателя, дори същият да не е взел участие в 
делбеното производство като главна страна, вкл. и 
когато прехвърлянето на спорното право е останало 
неизвестно за съда.

Като лице, притежаващо самостоятелни права 
върху имуществото, предмет на делбата, приобре-
тателят може да встъпи в делото и по реда на чл.225 
ГПК /чл.181 ГПК/отм./. Така той ще може да упражни 
лично правото си да участва в производството по 
прекратяване на съсобствеността и да получи при-
падащия му се дял от делбеното имущество, вклю-
чително като защити становището си за начина на 
прекратяване на съсобствеността .

4. Съгласно чл.30, ал.2 ЗН когато наследникът, чия-

то запазена част е накърнена, упражнява правото си 
да иска възстановяването й спрямо лица, които не са 
наследници по закон /не са призовани към наследява-
не/, е необходимо същият да е приел наследството 
по опис. Противоречиво разрешаван от различни със-
тави на ГК на ВКС е въпросът какво е правното зна-
чение и какви са правните последици при липса на при-
ето наследство по опис. Според едното от стано-
вищата описът има само доказателствено значение 
относно вида и обема на оставеното в наследство 
имущество от завещателя, респ. дарителя. Нормата 
на чл.30, ал.2 ЗН не предпоставя 8 приемането на на-
следството по опис като процесуална предпоставка 
за упражняване правото да се иска възстановяване 
на запазената част от наследника, накърнена със 
завещание или дарение. Според другото разбиране 
приемането на наследството по опис е елемент от 
основанието за възникване на правото да се иска въз-
становяване на запазена част спрямо лице, което не 
е призовано към наследяване. 

ОСГК приема за правилно, че приемането на на-
следството по опис е материална предпоставка за 
реализиране правото да се иска възстановяване на 
запазена част от наследството спрямо заветник или 
надарен, който не е призован към наследяване. Съо-
браженията за това са следните:

Съставянето на опис на наследственото имуще-
ство има за последица отграничаване на имущество-
то, което наследодателят е притежавал към момен-
та на своята смърт от имуществото на призовани-
те към наследяване лица. В този смисъл самият опис 
има само доказателствено значение досежно обема 
на оставеното в наследството имущество и може 
да бъде съставен по искане на посочените в чл.554 
ГПК лица, т.е. правото да се иска съставяне на опис 
на наследственото имущество принадлежи не само 
на призования към наследяване. 

Приемането на наследството по опис обаче е съ-
вършено различно по своето естество и правни по-
следици правно действие, което има за цел да ограни-
чи отговорността на приелия наследството по опис 
за задълженията на наследодателя, вкл. и задължения-
та по завет, само до стойността, която се покрива 
от наследственото имущество и в този смисъл след-
ва да бъде правено разграничение между самия опис 
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на наследственото имущество и приемането на на-
следството по опис. Приемането на наследството 
по опис изисква всъщност два формални акта - да 
бъде съставен опис на наследството и да бъде на-
правено заявление от призованото към наследяване 
лице, че приема наследството по опис, което заявле-
ние, за да породи действие, следва да бъде вписано 
в особената книга на съда по реда на чл.49, ал.1 ЗН. 
В производството по възстановяване на запазена 
част от наследството самият опис има доказател-
ствено значение и всяка една от спорещите страни 
може да доказва различен обем на наследственото 
имущество от посочения в описа. Наличието на впи-
сано по предвидения в закона ред заявление за при-
емане на наследството по опис е предпоставка за 
реализиране на правото да се иска възстановяване 
на запазена част от наследството в хипотезата на 
чл.30, ал.2 ЗН. Когато призовано към наследяване де-
еспособно лице претендира възстановяване на запа-
зената си част от наследството спрямо заветник 
или надарен, който не е призован към наследяване, 
посредством това заявление се изразява воля да се 
брани едно специфично, признато от закона право, 
а именно правото на възстановяване на запазена-
та част от наследството на посочените в чл.28 ЗН 
лица, което дава право на наследника по закон да огра-
ничи отговорността си за направените от наследо-
дателя завети само до размера на разполагаемата 
9 част, както и да иска намаляване на извършените 
приживе от наследодателя дарения до размера на 
разполагаемата част. Наследственото имущество 
се обособява като отделна съвкупност с цел да бъде 
извършена преценка дали с оглед разпоредбите на 
чл.28, чл.29 и чл.31 ЗН призованото към наследяване 
лице в качеството си на универсален правоприемник 
на наследодателя следва да удовлетвори заветите 
изцяло /т.е. дали същите са извършени от наследо-
дателя в рамките на разполагаемата му част от 
наследството/, както и дали извършените приживе 
от наследодателя дарения не накърняват признато-
то му от закона право на част от наследственото 
имущество /запазената му част/. Самият закон дава 
възможност на призованото към наследяване лице, 
което има право на запазена част от наследството, 
да ограничи възможността за облагодетелстване с 
имущество на наследодателя, която може да бъде 
реализирана безусловно по отношение на призовани 
към наследяване лица /ТР № от 04.02.2005г. на ВКС 

по тълк.гр.д.№1/2005г. на ОСГК/, но по отношение 
на лица, които не са призовани към наследяване съ-
гласно изричната разпоредба на чл.30, ал.2 ЗН следва 
да бъде предхождана от приемане на наследството 
по опис. Поради това изискването за приемане на на-
следство по опис е предпоставка за реализиране на 
правото да се иска възстановяване на запазена част 
от наследството само когато наследодателят е из-
вършил дарствени разпореждания или частни завеща-
телни разпореждания, но не и когато завещателното 
му разпореждане е универсално /в последната хипо-
теза общото завещателно разпореждане съгласно 
чл.16, ал.1 ЗН придава на лицето, в полза на което е 
направено, качеството наследник, а не на кредитор 
на наследството/, както и когато завещание, което 
не е било известно, е било открито след приемането 
на наследството по смисъла на чл.55 ЗН.

5.Съгласно чл.61, ал.1 ЗН приемането на наслед-
ството по опис трябва да се заяви писмено пред ра-
йонния съдия в тримесечен срок, откакто наследни-
кът е узнал, че наследството е открито, като този 
срок може да бъде продължен от районния съдия до 
три месеца. Въпросът за значението на приемането 
на наследството по опис, извършено след срока по 
чл.61, ал.1 ЗН, но вписано в специалната книга на съда 
се разрешава противоречиво от различни състави 
на ГК на ВКС. Според едното становище вписаното 
в специалната книга на съда въз основа на съдебен 
акт приемане на наследството по опис може да бъде 
оспорено от трети лица само досежно обстоятел-
ството дали наследникът е посочил всички известни 
нему наследствени имоти, но не и по отношение на 
срока по чл.61 ЗН. Според другото разбиране трети-
те лица, чиито права са засегнати от направения 
опис и последвалото вписване на приемането на на-
следството по опис и правните последици от тези 
факти, могат да заявят това в друго производство, 
в което процесуалният закон позволява това и да на-
правят възражение за неспазване на предвидения за-
конов срок за приемане на наследството по опис, вкл. 
в производство по чл.30 ЗН .

10 ОСГК приема за правилно второто становище 
като съображенията за това са следните:

Производството по приемане на наследството по 
опис е едностранно, охранително и в него е недопус-
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тимо участие, а оттам и възражения на трети лица. 
Отправяйки заявление за приемане на наследство по 
опис до районния съдия, призованото към наследяване 
лице декларира кога е узнало, че наследството е от-
крито, като представя и доказателства за това, но 
това негово твърдение не може да бъде оспорвано 
в производството по чл.61 ЗН от трети лица, дори 
правата им да са засегнати от правните последици 
на вписаното приемане по опис. 

Съставянето на опис на наследственото имуще-
ство и приемането на наследството по опис зася-
гат правната сфера на кредиторите на наследство-
то, както и на лицата, в чиято полза наследодателят 
се е разпоредил с имуществото си чрез завет или 
дарение, тъй като има за последица ограничаване 
отговорността на наследника по закон само до стой-
ността на включеното в описа имущество, както и 
като дава възможност правото на възстановяване 
на запазена част от наследството да бъде упражне-
но от лицата по чл.28 ЗН и спрямо заветници и нада-
рени, които не са призовани към наследяване. И тъй 
като тези лица не разполагат с възможност в про-
изводството по чл.61 ЗН да оспорят твърденията и 
доказателствата на призования към наследяване за 
момента, в който е узнал, че наследството е откри-
то, следва да бъде признато правото им да заявят 
възраженията си за неспазване на срока за приемане 
на наследството по опис в производство по чл.30, 
ал.1 ЗН.

Тези възражения обаче могат да се правят само 
ако срокът за приемане на наследството не е бил 
продължен от районния съдия по реда на чл.61, ал.1, из-
речение второ ЗН, тъй като преценката дали срокът 
по чл.61, ал.1 ЗН да бъде продължен, се извършва от 
районния съдия, до когото е отправено искането за 
вписване на приемането по опис, по негово вътреш-
но убеждение и при наличието на предвидените в за-
кона предпоставки за това, като на съда, от когото 
се иска нов срок, е предоставена дискреционна власт 
- той може да продължи срока според важността 
на обстоятелствата, посочени от призования към 
наследяване. Възможност за осъществяване на кон-
трол върху тази преценка в хипотеза, при която сро-
кът е продължен, не е изрично предвидена.

Възраженията за неспазването на срока по чл.61, 

ал.1 ЗН не могат да се правят и спрямо посочените 
в чл.61, ал.2 ЗН лица. По отношение на тези лица е 
предвидено, че приемат наследството само по опис, 
поради което по отношение на тях предвидения в 
чл.61, ал.1 ЗН преклузивен срок не намира приложение 
- те могат да приемат наследството по опис и след 
като срокът по чл.61, ал.1 ЗН е изтекъл. По отноше-
ние на недееспособните срокът следва 11 да се счи-
та преклузивен от момента, в който отпадне причи-
ната за недееспособността и могат да изразяват 
валидно самостоятелна воля. 

По изложените съображения Общото събрание на 
Гражданската колегия на Върховния касационен съд

Р Е ш И :
1.Допустимо е искът за установяване нищожност 

на договор за доброволна делба по смисъла на чл.75, 
ал.2 ЗН да бъде предявен самостоятелно в отделно 
исково производство. 

2.Договор, с който е постигнато съгласие между 
съсобствениците за поделяне на съсобствено имуще-
ство чрез поставяне в дял на недвижим имот на един 
от тях, срещу което е поето задължение за издръжка 
и гледане на друг съделител, представлява договор за 
делба и не е нищожен, ако е сключен в предвидената в 
чл.35,ал.1 ЗС форма. 

3. При извършено разпореждане със спорното 
право от съсобственик /съделител/ в полза на друго 
лице в хода на делбеното производство във фазата 
по допускане на делбата, се прилагат разпоредбите 
на чл.226 ГПК /чл.121 ГПК-отм./ 

Лице, придобило права по силата на разпоредител-
на сделка по време на първата фаза на делбения про-
цес след предявяване на иска за делба, може да замес-
ти своя праводател само със съгласието на всички 
съделители. 

След влизане в сила на решението по допускане на 
делбата във фазата по извършването приобретате-
лят участва чрез своя процесуален субституент /
прехвърлителя/, ако не изрази воля да встъпи в проце-
са като подпомагаща страна. 
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Приобретателят може да участва като главна 
страна,ако встъпи в делбеното производство по 
реда на чл.225 ГПК /чл.181 ГПК/отм./ 

Приобретателят ще бъде обвързан от решение-
то по извършване на делбата независимо от това 
дали е встъпил в производството, заместил е прех-
върлителя или е участвал в производството чрез 
своя процесуален субституент. Съсобствеността 
ще се счита прекратена и по отношение на него, не-
зависимо в чий дял ще се падне имотът. 

4. Приемането на наследството по опис е мате-
риална предпоставка за реализиране правото да се 
иска възстановяване на запазена част от наслед-
ството спрямо заветник или надарен, който не е 
призован към наследяване. 

5. Ползващите се от завещателното разпорежда-
не или дарението лица могат в производството по 
възстановяване на запазена част от наследството 
12 по чл.30 ЗН да направят възражение за неспазване-
то на предвидения в чл.61, ал.1 ЗН срок за приемане на 
наследството по опис. 

Възражение за неспазване на срока по чл.61, ал.1 
ЗН не може да се прави спрямо посочените в чл.61, 
ал.2 ЗН лица. 

Особено мнение по т.2 от ТР №3/2013г. на ОСГК 
на ВКС по тълк.д.№3/2013г. 

В т.2 от тълкувателното решение се приема,че 
договор, с който е постигнато съгласие между съ-
собствениците за поделяне на съсобствено имуще-
ство чрез поставяне в дял на недвижим имот на един 
от тях, срещу което е поето задължение за издръжка 
и гледане на друг съделител, представлява договор за 
делба и не е нищожен,ако е сключен в предвидената в 
чл.35,ал.1 ЗС форма. 

При приемане на това разрешение на поставения 
въпрос не са взети предвид особеностите на делба-
та с оглед допустимия от закона начин на уравняване 
при несъответствие между стойността на реално 
получения дял от съсобственото имущество и стой-
ността на дела. 

Съществуваща съсобственост върху недвижим 
имот може да бъде прекратена по съдебен ред /
чл.341-355 ГПК/,чрез договор за доброволна делба /
респ. съдебна спогодба,сключена в делбеното про-
изводство/,както и ако всички съсобственици се 
разпоредят в полза на един от тях или на трето за 
съсобствеността лице чрез договор за продажба,за-
мяна,прехвърляне на права срещу поемане на задъл-
жение за издръжка и гледане или дарение,сключен в 
предвидената в чл.18 ЗЗД форма за действителност. 
Извършеното от съсобствениците разпореждане 
с идеалните им части срещу съответна насрещна 
престация без да е налице уговорка за подялба на иму-
ществото по установените в ЗН правила,не пред-
ставлява договор за делба. 

Договорът за доброволна делба представлява са-
мостоятелен вид договор, целта на който е всеки 
съсобственик да получи реален дял от съсобствено-
то имущество, срещу което останалите съсобстве-
ници също при възможност получават такъв реален 
дял, максимално близък по стойност на стойността 
на дела им в съсобствеността, като с пари се урав-
нява само неравенството в дяловете, т.е. несъот-
ветствието между стойността на получения реален 
дял и стойността на дела на всеки съсобственик от 
съсобственото имущество. Това следва от нормата 
на чл.69, ал.2 ЗН, според която при делбата всеки съ-
наследник може да иска своя дял в натура, доколкото 
това е възможно, като неравенството на дяловете 
се изравнява с пари или имот.Същият принцип е уста-
новен и в глава 29 на Гражданския процесуален кодекс 
при поделяне на съсобственото имущество по съде-
бен ред. Единственият начин за уравняване, който 
законът предвижда при делбата на съсобствено иму-
щество,независимо дали ще бъде извършена по съ-
дебен ред,чрез договор за доброволна делба или чрез 
съдебна делба- спогода, е в пари или имот. В същия 
смисъл е и предвиденият в разпоредбата на чл.74,ал.3 
ЗН начин на преодоляване несъответствието в дя-
ловете на 14 съсобствениците, довело до увреждане 
на един от тях с повече от ¼от стойността на дела 
му-унищожение на договора за делба не се допуска,ако 
преди постановяване на решението от последната 
съдебна инстанция делът на увредения бъде допълнен 
в пари или натура от останалите съделители.Специ-
алната форма за действителност е установена в 
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чл.35, ал.1 ЗС само и единствено за осъществяване 
на такова разместване на имуществени блага. Зако-
нът не установява забрана за извършване на разпо-
реждане с дял от съсобствен недвижим имот срещу 
поемане на задължение за издръжка и гледане на друг 
съсобственик, но подобен договор не представлява 
договор за доброволна делба и следва да бъде сключен 
в предвидената в чл.18 ЗЗД форма за действител-
ност. Само в този случай договорът ще произведе 
целяното от страните вещно-правно действие. В 
тази насока са дадени ръководни указания за съдили-
щата в ТР №119/3.12.1962г. 

по гр.д.№109/1962г. на ОСГК на ВС, постановено 
по реда на чл.17 от Закона за устройство на съди-
лищата /обн.Изв. бр.92 от 1952г./,в което е прие-
то,че по отношение на доброволната делба следва 
да се приложат поначало правилата за атакуване на 
договорите-двустранните сделки,както и в ТР №113 
/02.12.1968г. по гр.д.№102/1968г. на ОСГК на ВС,в кое-
то е прието,че когато между страните в делбеното 
производство е постигната спогодба,по силата на 
която един или няколко от съделителите получават 
реални части от имота,предмет на делбата,а други 
от съделителите получават определена сума пари и 
от обстоятелствата на конкретния случай се виж-
да,че с постигнатата спогодба се цели да се прех-
върли собствеността на имота, то такава спогодба 
е нищожна като противоречаща на разпоредбата на 
чл.18 ЗЗД. 

Договорът не е нищожен в посочения по-горе сми-
съл ако наред с уговорката,че отношенията между 
съсобствениците са уредени и при спазване на пра-
вилото за парично или имотно уравнение,някой от 
съсобствениците е поел и задължението да гледа и 
издържа друг съсобственик.По отношение на други 
клаузи на договора, различни от поемане на задъл-
жение за парично или имотно уравняване на дялове-
те,както е прието и в т.8,буква”б” на Постановление 
№7 от 28.11.1973г. на Пленума на ВС, доколкото тези 
правоотношения не са предмет на делбата, догово-
рът,респ. съдебната делба-спогодба,трябва да бъ-
дат последвани от сключване на акт в определената 
от закона форма,когато имотите,предмет на подял-
ба са повече от един и по отношение на някой от тях 
е постигнато съгласие наред с разпределението на 
реални дялове и уравнение по предвидения в чл.69,ал.2 

ЗН ред да бъде поето и задължение за издръжка и гле-
дане на някой от съсобствениците. 

Правоотношенията по поемане на задължение за 
издръжка и гледане не са предмет на делбата с оглед 
разпоредбите на чл.69,ал.2 ЗН и чл.74,ал.3 ЗН. 

Ако от съдържанието на договора е видно,че с 
него се цели прехвърляне на собствеността на имо-
та,а не подялбата му по установените в ЗН прави-
ла,такъв договор не може да произведе целяното 
от страните правно 15 действие,ако не е сключен 
в предвидената в чл.18 ЗЗД форма за действител-
ност-по силата на този текст прехвърлянето на 
собственост върху недвижим имот трябва да бъде 
извършено в нотариална форма. 

Подпис:

Емануела Балевска, Светлана Калинова,

Камелия Маринова,  Боян Цонев,

Таня Митова, Гълъбина Генчева,

Добрила Василева Теодора Нинова,

Дияна Ценева, Веселка Марева,

Надежда Зекова, Надя Зяпкова
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Върховният касационен съд на Република България, II 
гражданско отделение, в закрито заседание на дваде-
сет и осми юни две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емануела Балевска 
ЧЛЕНОВЕ: Снежанка Николова, Велислав Павков

като разгледа докладваното от съдията Николова 
ч. гр. д. № 238/2010 г. по описа на Върховния касацио-
нен съд, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 274 ал.3 т.2 ГПК, образу-
вано по частната жалба на А. за с. к. /АСК/, чрез юри-
сконсулт Б. Д., /сега АПСК, съгласно изм. и доп. ЗПСК 
с Д.в. бр. 18/5.03.2010 г./ против определението от 
14.01.2010 г. по ч. гр. д. № 1034/2009 г. на Добричкия ок-
ръжен съд. С него е оставено в сила разпореждането 
от 20.11.2009 г. на съдията по вписванията при PC - гр. 
Д., с което е върната молбата от 17.09.2009 г. на АСК, 
заедно с приложенията за подновяване вписването на 
законна ипотека по отношение на недвижими имоти 
в гр. Д., собственост на „К“ ООД, гр. Д.

Жалбоподателят поддържа становище за незако-
носъобразност на определението с молба за отмяна-
та му.

Преди да разгледа по същество частната жалба, 
касационният съд следва да се произнесе по допус-
тимостта на касационното обжалване, съгласно чл. 
274. ал. 3 ГПК, във вр. с чл. 280, ал.1 ГПК, тъй като се 
обжалва въззивно определение, с което е дадено раз-
решение по същество на производство по подновява-
не на вписване на ипотека, т. е. налице е хипотезата 
на чл. 274, ал. 3, т.2 ГПК. В приложеното изложение на 
основанията за касационното обжалване, съгласно 
указанията за това, жалбоподателят се позовава на 
основанията по чл. 280. ал. 1.т. 2 и т. З ГПК и предста-

вя определение по ч. гр. д. № 451/2008 г. на Бургаския 
окръжен съд, в което релевантния процесуалноправен 
въпрос - дали следва да се прилага чл. 6. ал. З ПВп във 
вр. с чл. 77 ал.1 и ал.2 ЗКИР при подновяване на вписва-
не на законна ипотека върху недвижим имот, намиращ 
се в населено място с одобрена кадастрална карта, е 
решен по противоречив начин от този в обжалвано-
то определение.

Поддържа също, че поставеният въпрос е от зна-
чение за точното прилагане на закона - чл._18_ПВп, 
както и за развитието на правото, с оглед липсата 
на формирана трайноустановена съдебна практика 
по него.

Върховният касационен съд, като взе предвид дово-
дите на жалбоподателя и данните по делото, намира 
следното:

Макар и по делото да не е представена молбата на 
АСК от 17.09.2009 г., не е спорно, че същата е за под-
новяване вписването на законна ипотека в полза на 
Министерство на търговията и туризма, извършено 
под № 58, т. I, вх. peг. № 5* от 23.09.1999 г., на основа-
ние чл. 172, ал.3 от ЗЗД.

Не е спорно и обстоятелството, че първоначал-
ният отказ на съдията по вписванията е отменен с 
определение от 4.11.2009 г. по ч. гр. Д. № 859/2009 г. 
на Добричкия окръжен съд и преписката е върната на 
съдията по вписванията за осъществяване на проце-
дура по отстраняване на нередовностите в молбата, 
по реда на чл.129, във вр. с чл. 540 ГПК и чл. 87 ЗКИР.

Съдията по вписванията е приел, че нередовности-
те в молбата не са отстранени с подадената допъл-
нителна молба от 18.11.2009 г. - имотите не са ин-
дивидуализирани съгласно изискванията на чл.6 ПВп и 
чл. 167, ал.2 от ЗЗД, не са представени валидни скици. 
Поради това върнал молбата за подновяване вписва-
нето на законната ипотека.

С обжалваното определение на окръжния съд разпо-
реждането на съдията по вписванията е оставено в 

опРЕДЕлЕНИЕ № 278 от 30.06.2010 г. 
по ч. гР. Д. № 238/2010 г., г.
к., II г. о. НА вкС
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сила. Съображенията за този извод са неизпълнение-
то на дадените на молителя указания за представяне 
доказателства за индивидуализацията на имота по чл. 
77 ЗКИР и описанието му съгласно чл. 6 ПВп, вр. с чл. 
60 ЗКИР, които норми са императивни.

Следователно, формулираният от касатора про-
цесуалноправен въпрос дали при подновяване на 
вписване на законна ипотека следва да се прилагат 
разпоредбите на чл. 6 ПВп, във вр. с чл. 77 ЗКИР, на-
миращи приложение при вписването, при положение, 
че подновяването на вписването е уредено в чл. 18 
ПВп, е обусловил решаващия извод на въззивния съд 
за потвърждаване на разпореждането на съдията по 
вписванията.

Даденото разрешение по този въпрос е различно в 
представеното определение от 26.09.2008 г. по ч. гр. 
д. № 451/2008 г. на БОС, поради което и е налице осно-
ванието по чл. 280 ал.1, т.2 ГПК, което е достатъчно 
да обоснове допускане на касационното обжалване.

По същество, настоящият състав намира следно-
то:

Съдията по вписванията, макар и да е върнал мол-
бата като нередовна, всъщност е постановил отказ 
да впише исканото подновяване на вписването на 
ипотеката, по реда на чл. 172, ал. 3 ЗЗД. С обжалвано-
то определение този отказ е потвърден.

Настоящият състав счита, че практиката, наме-
рила израз в приложеното определение на Бургаския 
окръжен съд по ч. гр. д. № 451/2008 г. е правилна, пора-
ди следните съображения:

За подновяването на вписването на договорна или 
законна ипотека /чл. 172 ЗЗД/ се прилага специално-
то правило на чл. 18 ПВп, уреждащо процедурата - по 
молба на кредитора, подадена в два еднакви екземпля-
ра, придружена от договора за ипотека, съответно 
молбата за учредяване на законната ипотека, или от 
записката за вписване на ипотеката, ако вписването 
е било извършено чрез записка. Съгласно ал. 2, изр. 1 
- молбата трябва да съдържа и данните на първона-
чалното вписване, като подновяването се извършва 
чрез подреждане в съответната ипотечна книга на 
единия екземпляр от молбата, по реда, установен за 
първоначалното вписване /чл. 15 и чл. 16/ - ал. 3. Това 
означава, че подновяването се отбелязва в същата 
партида - на първоначалния собственик, дори и имо-
тът да е разпореден в полза на друго лице. Уредена е 
и хипотезата при изтекли 10 години от първоначално-
то вписване, съответно от последното подновяване 
- подновяване не се извършва, а се вписва отново с 
нов ред на вписването - ал. 4.

Други особени правила за подновяване вписването 
на ипотеката не се съдържат нито в ЗКИР, нито в 

Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имот-
ния регистър.

В случая е налице вписана законна ипотека с вх. № 
58, т. I, вх. peг. № 5* от 23.09.1999 г., поради което и 
за подновяване на вписването преди изтичане на де-
сетгодишния срок е достатъчно представянето на 
документите по чл. 18 ПВп. Одобрената кадастрална 
карта с идентификатор на имота от кадастъра не 
е основание да се откаже подновяване на вписване-
то, тъй като същото се извършва чрез подреждане-
то на молбата в същата партида, на първоначалния 
собственик.

Затова и обжалваното определение, с което е по-
твърдено разпореждането на съдията по вписвания-
та следва да се отмени и делото се върне на послед-
ния за постановяване на подновяване вписването на 
ипотеката.

Водим от горното и на основание чл. 278 ГПК, на-
стоящият състав на ВКС, II гражданско отделение

опРЕДЕлИ:
ОТМЕНЯ определение с № 40 от 14.01.2010 г. по ч. 

гр. д. № 1034/ 2009 г. на Добричкия окръжен съд.

ВРЪЩА ДЕЛОТО на съдията по вписванията при PC 
- гр. Д, за подновяване вписването на законната ипо-
тека, по молбата на АСК, сега АПСК, гр. С.

Определението е окончателно.

опРЕДЕлЕНИЕ № 278 от 30.06.2010 г.
по ч. гР. Д. № 238/2010 г., г.
к., II г. о. НА вкС



15  на ОКОп 
 Когато се готвиш за битка, изкопай за себе си такъв окоп, че вътре да се смести и приятел 

 22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа

 22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа

5. ЗамЯнаТа
 Вместо да слагате другите на място, трябва да поставите себе си на тяхно място 

9. на КОнфРОнТаЦИЯТа 
 Първо трябва да се погрижите за хората и едва след това да се конфронтирате с тях 

10. на КамЕннаТа СКала 
Доверието – това е основата за всички взаимоотношения 

22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа

 22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа

 22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа  22 пРИнЦИпа За ОТнОШЕнИЯТа

14  на дОСТъпнОСТТа 

Лекотата, с която се отнасяте към самия себе си, помага на другите да се чувс-тват свободно с нас 

17  на СТО И пъРВИЯ пРОЦЕнТ 
Намерете 1%, с който сте съгласни, и насочете в тази посока 100% от усилията си 

19  на пРаЗнуВанЕТО 

Истинска проверка за взаимоотношенията се заключава не само в това, доколко сме верни на приятелите 

си, когато търпят неуспех, но и в това колко силно се радваме, когато постигат успех 

20  на дРужбаТа
 При други равни условия хората ще се стремят да работят с тези, които харесват; 

но при неравни условия те ще се стремят към това въпреки всичко 

22  на удОВлЕТВОРЕнИЕТО

При прекрасни отношения между страните е достатъчно само 

да са заедно, за да постигнат удоволствие

3. на ГОРнИЯ пъТ 

 Ние преминаваме на по-високо ниво, когато започваме да се отнасяме 

с другите по-добре, отколкото те се отнасят с нас 

21  на СъТРуднИчЕСТВОТО 
Съвместната работа увеличава шансовете от съвместна победа 

18  на ТъРпЕнИЕТО
 Да пътешестваш с другите винаги е по-бавно, отколкото ако пътешестваш сам 

13. на бОб 
Когато Боб има проблеми с всички, основният проблем е самият Боб 

12. на СИТуаЦИЯТа 
Никога не допускайте една ситуация да означава за вас повече отколкото взаимоотношенията като цяло 

2. на бОлКаТа 
Обиденият човек нанася обиди и на другите 

4. на бумЕРанГа 

Когато помагаме на другите, помагаме на себе си 

1. на ОГлЕдалОТО 

Преди да съдите за другия, трябва да обърнете внимание на себе си 

8. на дЕСЕТТЕ ТОчКИ 
 Вярата в по-добрите качества на хората обикновено ги кара да проявяват по-добрите си качества 

7. на хаРИЗмаТа 
Хората проявяват интерес към човека, който се интересува от тях 

6. на ОбучЕнИЕТО 
Всеки човек, когото срещаме, потенциално е способен на нещо да ни научи 

11. на аСанСьОРа 

 В процеса на общуването вие можете да издигате хората 

нагоре или да ги спускате надолу с поведението и думите си 

16  на ЗЕмЕдЕлИЕТО
Всички отношения трябва да се култивират 
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