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ЗОРА близо четвърт век е сред лидерите на български пазар в търговията с  бяла, черна, IT и климатична техника,

която предлага в  35  магазина в цялата страна. За своите клиенти ЗОРА прави прецизен подбор на марките,

покривайки най-безспорното от различни класове и ценови диапазони. Предлага изключително 

богат асортимент от  почти всички популярни брандове - Sony, 

Samsung, Philips, HITACHI, LG, LIEBHERR,

Aríston, Indesit, Gorenje, Whirlpool, 

Daewoo, Rowenta, Solac, Tefal, 

Zelmer, Crown, Finlux, 

X-Tremer и др.
 

ЗОРА е пример за коректност и перфектно обслужване. В магазините  

клиентите могат да получат най - добрата консултация и изчерпателна 

информация за предлаганите марки и модели стоки. 

ЗОРА  следва стабилна ценова политика и  това бе високо оценено от 

българските потребители. В  представително  изследване,  реализирано

от швейцарската организация ICERTIAS, за 2015 и 2016 година ЗОРА 

заслужи правото да носи престижното отличие BEST BUY AWARD –

номер 1 за най-добро съотношение между цена и качество в категорията 

„Верига магазини за търговия на дребно с бяла техника и кухненско оборудване”. 

ЗОРА в годината на 20-тия си рожден ден стартира своя проект 

Мебели "HOMEY".  Това е решението,  което допълва и затваря веригата 

от дейности, необходими за пълно обзавеждане и оборудване на дома,

офиса и градината. Мебели, електроуреди, интериорен текстил,

аксесоари, професионална консултация или

                 ВСИЧКО ЗА ДОМА ПОД ЕДИН ПОКРИВ! 

ЗОРА е многократно награждавана от Българска федерация на 

потребителите в категориите за най-пълно съответствие на

качество и цена, за бърза реакция при удовлетворяване претенциите 

на потребителите и за най-добро сервизно обслужване.

ЗОРА е член на Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България /КРИБ/, на Българска търговско промишлена палата (БТПП), 

Българо-рускатърговско-промишлена палата и Българска стопанска 

камара (БСК).

„Зора М.М.С ” ООД е носител на сертификат за внедрена в дейността на 

фирмата Система за управление на качеството в съответствие  с 

БДС/ DIN EN ISO 9001/2008 с Регистрационен № 300643.



Драги колеги, 
Уважаеми читатели,

 След снежните виелици и дълбоките преспи пролетта вече плахо над-
нича през прозореца. Все повече виждаме светлосиньото небе и усещаме аро-
мата на фрезии и нарциси. В очакване сме на прекрасните пролетни празници 
– Цветница и Великден. И това е чудесно, защото лекарството срещу еже-
дневния стрес и умора от отговорностите на професията ни са единствено 
позитивните мисли, очарователните дни със семейството ни и усмивките на 
децата ни!  И ние наистина имаме нужда от тези магични дни, за да въздъхнем и след това да продължим с 
нови сили срещу предизвикателствата на утрешния ден.

Именно за тях ще поговорим в този брой на нашия Нотариален бюлетин. Ще видим с какво българските 
нотариуси като част от 40 000 европейски нотариуси се ангажират в План 2020 на Съвета на нотариатите 
от Европейския съюз, за да спомогнат европейската политика на правосъдие да бъде на висотата на бъде-
щите социално-икономически предизвикателства. Ще поговорим за това колко е важно ние – нотариусите да 
продължаваме да отговаряме на очакванията на обществото, както чрез въвеждането на нови практики, 
така и чрез създаване на нови юридически инструменти. Вярваме, че предстоящият през м. юни 2015 г. Меж-
дународен колоквиум на тема „Ролята на нотариусите в изграждането на единното европейско пространство 
на сигурност“ ще бъде поредната положителна крачка в тази насока. Участие в него ще вземат както българ-
ски нотариуси, така и представители на всички страни членки на Съвета на нотариатите от Европейския 
съюз /СНЕС/. Успоредно с него в София ще се проведе и пленарно заседание на СНЕС. Фактът, че Българският 
нотариат ще бъде домакин на този най-висок европейски форум е безспорно доказателство за авторитета 
на Нотариалната камара на РБ и престижна оценка за работата й в структурите на Европейския нотариат. 

Няма да подминем и въпроса, който осезаемо разбуни духовете в българското гражданско общество 
през последните три месеца, а именно внесения в Парламента законопроект за изменение и допълнение на 
Закона за адвокатурата. Ще имате възможност да се запознаете с текста на съвместната декларация, 
подписана от осем професионални организации, между които и Нотариалната камара на Република България.       

Когато говорим за компетентносттите и отговорностите на българския нотариус, не може да не 
споменем и датата 17 август 2015 год. Тя неминуемо приближава, затова ние ще продължим все повече да 
обсъждаме трансграничните наследявания. Безценен помощник в тази област са статиите на проф. д-р Нико-
лай Натов. Ето защо в настоящия брой на бюлетина ще прочетете втората част на неговата разработка  
„Някои въпроси по повод трансграничните наследявания”.

Надявам се, че с интерес ще се запознаете и с размислите на Нотариус Павел Чубик от Полша по повод 
ефективността на български пълномощни в полското правно пространство. 

В рубриката “Intuitu personae” ще Ви представим Председателя на Регионална нотариална колегия при 
Апелативен съд – гр. София, Светла Бошнакова. 

Както във всеки един наш работен ден, така и на страниците на Нотариален бюлетин, съдебната прак-
тика отново ще бъде с нас. Мисля, че подбраните и публикувани решения ще бъдат полезни за всички колеги.

И накрая, в духа на светлия христянски празник Възкресение Христово, няма да пропуснем да кажем 
няколко думи за благородството и добротворчеството.  Ще кажем БЛАГОДАРЯ, както на всички онези нота-
риуси, които дариха суми за населението на наводнения гр. Мизия, така и на Търговска верига „Зора”, която ни 
подкрепи в нашето благотворително дело. С дарените средства бяха закупени от страна на Нотариалната 
камара 15 бр. хладилници за фургонното селище в града. Търговска верига „Зора” не само осъществи транспор-
та, но и дари още 4 бр. хладилника, тъй като заявената нужда бе общо за 19 бр. хладилници за близо 60 човека, 
настанени в селището. 

Скъпи колеги, нека така като пролетта идва изпълнена с цветя, радост и надежда, Великден дойде за 
всички Вас с благословия за здраве, мир и любов в сърцата и душите!     

                       
                                                                                                               Нотариус Теодора Вуцова,

                                                                                                                    Главен редактор
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ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

СЪвЕт НА НотАРИАтИтЕ 
от ЕС – плАН 2020
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В качеството си на юридически съветници на гражданите и фирмите 
нотариусите ги съпътстват по време на важните етапи от живота: брачни 
договори, покупка на имоти, уреждане на наследство, устав на фирмите и 
т.н. Като се срещат в ежедневната си практика с безпрецедентно 
нарастване на броя дела с трансгранични последици, европейските 
нотариуси отговарят на очакванията на гражданите и фирмите, чийто 
живот занапред се вписва в пределите на Общността. 

Въз основа на своя експертен опит и в услуга на свободното движение на хора и 
предприятия в Съюза, 40 000 европейски нотариуси и техните 160 000 сътрудници 
поемат следните ангажименти.

Авеню „Кортенберг“ № 120
В – 1000 Брюксел
тел.: +32 (0)2 513 95 29 - факс: +32 (0)2 513 93 82 
Имейл: info@cnue.be

Съвет на нотариатите в Европейския съюз
ЕВРОПЕЙСКИ НОТАРИУСИ

• 8 милиона европейци вече не живеят в страната си на произход.
• 2,5 милиона недвижими имоти принадлежат на лица, чието

местоживеене е в държава, различна от тази, в която се намира имотът.

• Ежегодно в Европа се откриват 450 000 наследства с международен
характер на стойност над 123 милиарда евро.

• 13% от новите бракове се сключват между лица с различно гражданство.
• В Европейския съюз понастоящем живеят 16 милиона семейни

двойки с различно гражданство.

• 20% от регистрираните семейни партньорства в ЕС са между
партньори с различно гражданство.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В:

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/EUNOTARIES

HTTPS://TWITTER.COM/NOTAIRESDEUROPE

www.cnue.eu

И наистина, свободното движение позволява на все повече европейци да работят, 
живеят, създават семейство, купуват жилище в страна, различна от страната, от 
която произхождат, и съвместно с партньори от други националности. Тази 
реалност е отразена в цифрови данни, публикувани от Европейската комисия.
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NOS 5 ENGAGEMENTS POUR 2020   NOTAIRES D’EUROPE  1

за европейска политика на правосъдие на висотата на 
социално-икономическите предизвикателства 

ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОТАРИУСИ 
СЕ АНГАЖИРАТ ЗА 

2020 г.
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СЪвЕт НА НотАРИАтИтЕ от ЕС – плАН 2020
ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

• Уеднаквяване на стълкновителните норми на
европейско ниво в областта на семейното и
субективното право. Както при разработване-
то на европейския регламент за наследява-
нето, те са решени да действат в следните
области:

 - юридическа дееспособност 
и защита на уязвимите лица;
 - родство;
 - осиновяване;
 - извършване на бракосъчетание; 

  - отсъствие (правни последици от 
изчезването на лице след определен 
период от време).

• Засилване  на  защитата  на  уязвимите  лица  в
Европейския съюз.  Европейският съюз
разполага, благодарение на Хагската
конвенция от 13 януари 2000 г., с
потенциален инструментариум за
сътрудничество между държавите членки,
позволяващ да се осигури  признаване и
изпълнение на мерките за защита.
Европейските нотариуси призовават
Европейския съюз да прикани държавите
членки да подпишат и да ратифицират
конвенцията. Те са решени да въведат
система за предупреждение за уязвими
лица, в случай на злополука в чужбина.
Освен това те ще разширят сайта „Уязвими
лица в Европа“ (www.personnes-vulnerables-
europe.eu) с данни относно малолетни лица.

Да предложат нови 
решения за ежедневието 
на гражданите

АНГАЖИМЕНТ 1

• Подкрепа на медиацията като алтернативен
метод за уреждане на конфликтите. При из-
пълнение на  дейността си на публично
длъжностно лице, като доверена и безпри-
страстна трета страна във взаимоотношенията
между частни лица, нотариусът практикува
медиация в своите области на компетентност:
семейно право, наследствено право, право на
недвижима собственост и дружествено право.
Европейските нотариуси са решени да
въведат обща рамка на нотариална
медиация. Ще работят също за създаване на
мрежа от нотариуси медиатори, включени
в европейския азбучник на нотариусите.

• Развитие на сътрудничеството с други правни
професии (магистрати, съдебни изпълнители
и др.). Като естествени партньори на други
правни професии европейските нотариуси са
решени да развиват общи проекти с цел по-
добро съпътстване на европейските
граждани в контекста на европейската
мобилност.

• Улесняване на ипотечното кредитиране в ЕС.
Европейският съюз прие наскоро нова
директива относно договорите за потреби-
телски кредит за жилищни имоти. Тази
директива има за цел създаване на пазар на
ипотечното кредитиране в мащабите на ЕС с
висока степен на защита на потребителите.
Държавите   членки   следва   да  транспонират

В своята област на компетенция европейските нотариуси ще продължават да 
отговарят на очакванията на гражданите на Европейския съюз както чрез 
въвеждане на нови практики, така и чрез създаване на подходящи 
юридически инструменти.

Европейските нотариуси са 
решени да развиват общи 
проекти с други правни 
професии с цел по-добро 
съпътстване на европейските 
граждани в контекста на 
европейската мобилност.

нейните разпоредби в националното си 
право до март 2016 г. Европейските нота-
риуси държат да изразят ангажираността си 
пред държавите за участие в това транспони-
ране. Осъществяваният от нотариусите 
контрол ще защитава лицата в процеса на 
придобиване на собственост. Той ще 
осигури и високо ниво на юридическа защита 
на сделките с недвижими имоти с цел избяг-
ването на кризи, подобни на възникналите на 
нерегулираните пазари. 

• Създаване на информационен справочник за
сделките с недвижими имоти. Европейските
нотариуси са решени да създадат инструмент,
предназначен за потребителите, който да им
помага да разберат протичането на сделка с
недвижим имот, в зависимост от приложимото
национално право.
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• Приемане на 14-та директива за дружестве-
ното право относно промяна на седалището.
Свободното установяване на фирмите е от
решаващо значение за развитието на
вътрешния пазар. До днес обаче нито един
европейски законодателен проект не е
стигнал докрай по отношение на промяната на
седалището, което е източник на правна
несигурност за фирмите, желаещи да се
развиват на вътрешния пазар, а също и за
техните партньори и кредитори. Сигурната и 
надеждна   правна   рамка  в  ЕС  позволява  по-

добро икономическо развитие. Ето защо 
европейските нотариуси призовават за 
приемането на 14-та директива в областта на 
дружественото право по този въпрос. Те се 
застъпват за ефикасна рамка, съответстваща 
изцяло на приетата на 9 януари 2012 г. 
резолюция 2011/2046(INI) на Европейския 
парламент.

• Укрепване на правната сигурност на третите
лица и на кредиторите. Европейските
нотариуси са решени да подкрепят в бъдеще 

Съпътстване на 
развитието на 
предприятията в Европа

АНГАЖИМЕНТ 2

всяка инициатива по посока на увеличаване 
на прозрачността на фирмите и 
юридическите структури с цел намаляване на 
риска, свързан със световната стопанска 
престъпност. Това предполага, по-специално, 
запазване на националните процедури за 
контрол пред нотариус. Освен това, 
европейските нотариуси са ключов фактор в 
борбата срещу изпирането на пари. В своята 
ежедневна дейност и съгласно европейските 
норми те са длъжни да информират 
компетентните национални власти за 
свързаните с тази област подозрения към 
свои клиенти и да отказват съмнителни 
сделки.

• Улесняване на движението на фирмите в
Европа чрез създаване на инструменти за
проверка на надеждността на представители-
те на фирмата и нейните упълномощители.

Предприятията се развиват най-добре в среда, която им осигурява правна 
прозрачност и сигурност. Европейските нотариуси са ключов фактор в това 
развитие. Те съпътстват предприемачите по време на целия им проект и 
допринасят за защитата на акционерите и кредиторите на фирмата. На 
основата на опита си европейските нотариуси определиха приоритетни 
области на действие за периода до 2020 г.  

Европейските нотариуси са 
ключов фактор в борбата 
срещу изпирането на пари. Те 
са длъжни да информират 
компетентните национални 
власти за свързаните с тази 
област подозрения към 
клиенти и да отказват 
съмнителни сделки.
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• Да развият платформата за сътрудничество
EUFides. Това защитено нотариално простран-
ство има за цел да улесни сътрудничеството
между европейските нотариуси при обработ-
ването на трансгранични преписки, например
за трансгранична покупка на недвижим имот.
Благодарение на EUFides купувачът на недви-
жим имот може да се свърже с обичайния си
нотариус, който ще се заеме с осъществява-
нето на продажбата  в  сътрудничество с нота-

нотариус от държавата членка, в която се 
намира имотът, в условията на пълна правна 
сигурност.  

• Да насърчават създаването на национални
регистри и тяхното взаимно свързване. До
този момент нотариусите се ангажираха пред
държавите членки за създаване и управление
на регистри на завещанията, брачните
договори и, по всяка вероятност, на
европейските   удостоверения   за   наследство.

Засилване на 
трансграничното 
сътрудничество 
между нотариусите

АНГАЖИМЕНТ 3

Европейските нотариуси се включиха също 
във взаимното свързване на регистрите на 
завещанията чрез Асоциация на Европей-
ската мрежа на регистрите на завещанията 
(ARERT). Тази връзка гарантира действи-
телното спазване на разпорежданията в 
случай на смърт. Европейските нотариуси 
са решени да развиват тези регистри през 
периода до 2020 г., както и търговските 
регистри, регистрите на предварителните 
пълномощни и регистрите за неплатежоспо-
собност, които ще допринесат за правната 
сигурност на гражданите. 

• Да укрепват Европейската нотариална мрежа
(ЕНМ). ЕНМ е инструмент за нотариусите,
които решават практически въпроси с
трансграничен аспект. ЕНМ предлага, чрез
точка за контакт във всеки от нотариатите на
Съюза, оказване на техническа помощ на
нотариусите чрез предоставяне на цялата
необходима информация за решаване на
трансграничните преписки.

• Да развиват предлагането на обучения за
европейските нотариуси. Обучението е
приоритет за Европейската комисия.
Последната има за цел до 2020 г. половината
от правните специалисти да бъдат обхванати
от обучение по европейско право.

Трансграничното сътрудничество е постоянен приоритет за европейските 
нотариуси, който поставя предизвикателства както на практика, така и от 
технологична гледна точка. За да отговорят на тях, европейските нотариуси 
въведоха многобройни инструменти и инициативи, които превръщат 
трансграничното сътрудничество между нотариусите в реалност, по-
специално по електронен път чрез инструментите на електронния подпис, 
използвани от европейските нотариуси от няколко години насам. В периода 
до 2020 г. европейските нотариуси ще увеличат усилията си в това 
отношение. За тази цел те се ангажират: 

Европейските нотариуси са 
решени да развият тези реги-
стри до 2020 г., както и търгов-
ските регистри, регистрите на 
предварителните пълномощни и 
регистрите за неплатежоспособ-
ност, които ще допринесат за 
очакваната от гражданите 
правна сигурност.

Европейските нотариуси споделят тази цел. 
Самите те въведоха през 2013/14 г. програма 
за обучение „Нотариусите за Европа – Европа 
за нотариусите“ в сътрудничество с 
Комисията. Европейските нотариуси са 
решени да увеличат усилията си в тази област 
както на европейско, така и на национално 
равнище. С приемането на новия регламент 
за международното наследяване започнаха 
обучения по наследствено право на 
европейско ниво. Предвидена е и широка 
програма за обмен на млади нотариуси.
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Засилване на 
трансграничното 
сътрудничество 
между нотариусите

АНГАЖИМЕНТ 3

Европейските нотариуси се включиха също 
във взаимното свързване на регистрите на 
завещанията чрез Асоциация на Европей-
ската мрежа на регистрите на завещанията 
(ARERT). Тази връзка гарантира действи-
телното спазване на разпорежданията в 
случай на смърт. Европейските нотариуси 
са решени да развиват тези регистри през 
периода до 2020 г., както и търговските 
регистри, регистрите на предварителните 
пълномощни и регистрите за неплатежоспо-
собност, които ще допринесат за правната 
сигурност на гражданите. 

• Да укрепват Европейската нотариална мрежа
(ЕНМ). ЕНМ е инструмент за нотариусите,
които решават практически въпроси с
трансграничен аспект. ЕНМ предлага, чрез
точка за контакт във всеки от нотариатите на
Съюза, оказване на техническа помощ на
нотариусите чрез предоставяне на цялата
необходима информация за решаване на
трансграничните преписки.

• Да развиват предлагането на обучения за
европейските нотариуси. Обучението е
приоритет за Европейската комисия.
Последната има за цел до 2020 г. половината
от правните специалисти да бъдат обхванати
от обучение по европейско право.

Трансграничното сътрудничество е постоянен приоритет за европейските 
нотариуси, който поставя предизвикателства както на практика, така и от 
технологична гледна точка. За да отговорят на тях, европейските нотариуси 
въведоха многобройни инструменти и инициативи, които превръщат 
трансграничното сътрудничество между нотариусите в реалност, по-
специално по електронен път чрез инструментите на електронния подпис, 
използвани от европейските нотариуси от няколко години насам. В периода 
до 2020 г. европейските нотариуси ще увеличат усилията си в това 
отношение. За тази цел те се ангажират: 

Европейските нотариуси са 
решени да развият тези реги-
стри до 2020 г., както и търгов-
ските регистри, регистрите на 
предварителните пълномощни и 
регистрите за неплатежоспособ-
ност, които ще допринесат за 
очакваната от гражданите 
правна сигурност.

Европейските нотариуси споделят тази цел. 
Самите те въведоха през 2013/14 г. програма 
за обучение „Нотариусите за Европа – Европа 
за нотариусите“ в сътрудничество с 
Комисията. Европейските нотариуси са 
решени да увеличат усилията си в тази област 
както на европейско, така и на национално 
равнище. С приемането на новия регламент 
за международното наследяване започнаха 
обучения по наследствено право на 
европейско ниво. Предвидена е и широка 
програма за обмен на млади нотариуси.



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
10

СЪвЕт НА НотАРИАтИтЕ от ЕС – плАН 2020
ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

10   ЕВРОПЕЙСКИ НОТАРИУСИ    НАШИТЕ 5 АНГАЖИМЕНТА ЗА 2020 Г. НАШИТЕ 5 АНГАЖИМЕНТА ЗА 2020 Г.     ЕВРОПЕЙСКИ НОТАРИУСИ    11

• Да се улесни движението на автентичните
актове в Европейския съюз. Европейските
нотариуси работят съвместно в тази перспек-
тива  и  подкрепят  направените  постъпки  за

улесняване на използването на автентич-
ните актове в Европейския съюз. Така те са 
сред авторите на няколко европейски 
разпоредби  (европейски изпълнителен титул,

Подобряване на 
ефективността на 
правосъдието благодарение 
на автентичните актове

АНГАЖИМЕНТ 4

регламент за международното наследяване и 
др.). Занапред европейските нотариуси са 
решени да допринасят за задълбочаване на 
хармонизирането на стълкновителните 
норми, по-специално в области, които още не 
са регламентирани (режими на съпружеска 
имуществена общност, регистрирани 
партньорства, защита на уязвими лица и др.).

• Да се придаде автентична форма на новите
европейски правни инструменти. Със своите
атрибути автентичният акт отговаря на
нуждата от правна сигурност на европейските
граждани. Развитието на европейското право
е в основата на нови инструменти като
европейското удостоверение за наследници.
Европейските нотариуси се ангажират да
работят съвместно с европейските институ-
ции, за да може гражданите да открият в тези
нови европейски инструменти ползата от
автентичността.

• Да се поощрява развитието на електронния
автентичен акт в Европейския съюз.
Електронният автентичен акт и/или
електронното архивиране са вече реалност за
голям  брой  нотариати.  Техните предимства  – 

Нотариусите изготвят за своите клиенти автентични актове, които, според 
Директива 2011/83/ЕО от 25 октомври 2011 година относно правата на 
потребителите, представляват „договори, сключени от лице на публична 
длъжност, което има законово задължение да бъде независимо и 
безпристрастно и трябва да гарантира, като предоставя всеобхватна правна 
информация, че потребителят сключва договора въз основа на внимателно 
правно обмисляне и със знание на правното му значение и обхват“. С тези 
свои атрибути автентичният акт увеличава прозрачността на сделките, като 
създава правна сигурност както за фирмите, така и за гражданите, защитава 
потребителите, предотвратява конфликти и облекчава съдилищата. 
Поради това европейските нотариуси, ефикасни деятели на превантивното 
правосъдие, смятат, че по-широката употреба на автентични актове в Европа 
е необходимост. Те предлагат: 

Европейските нотариуси са 
решени да допринасят за 
задълбочаване на хармони-
зацията на стълкновителните 
норми, по-специално в 
области, които още не са 
регламентирани (режими на 
съпружеска имуществена 
общност, регистрирани 
партньорства, защита на 
уязвими лица и др.).

печеленето на място, време и сигурност, 
заедно с присъствието и съветите на нотари-
уса, са от реална полза за гражданите и фир-
мите. За системното им използване европей-
ските нотариуси развиват електронни сред-
ства (архивиране на електронните актове, 
електронен подпис и др.), които ще достигнат 
до пълен подем през периода до 2020 г.
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• Облекчават националната администрация.
Европейските нотариуси са решени да
покажат как една публична служба, назначава-
на от държавата, контролирана от нея, полу-
чаваща възнаграждение само от своите клиен-
ти, без да тежи на данъкоплатците и на
публичните финанси, може да бъде ефикасна.
Окрилени от своята мисия от общ интерес,
европейските нотариуси вече допринасят за
функционирането на правосъдието редом с
държавите: в Латвия – изработване и регистра-
ция от нотариусите на пълномощните за бъде-
ща закрила, в Естония – сключване на брак
пред нотариус, в Румъния – уреждане на
разводите по взаимно съгласие, и др. Те са
готови да засилят дейността си.

• Допринасят ефикасно за електронното упра-
вление. Ангажирани от години в дематери-
ализацията  на  обмена,   европейските   нота-

риуси ще продължават да развиват работни 
инструменти заедно с националната админи-
страция: дистанционни процедури за админи-
стративни услуги, електронно плащане на 
данъци, дематериализирано попълване на 
публичните регистри (при учредяване на 
дружества, вписване на ипотеки и др.).

Работа заедно с 
националната 
администрация

АНГАЖИМЕНТ 5

Европейските държави се сблъскват повече от всякога с икономически и 
бюджетни затруднения, които ги подтикват да извършват реформи в 
организацията си. В тази обстановка европейските нотариуси потвърждават 
ангажимента си да работят съвместно с държавите членки, като:

Ангажирани от години в 
дематериализацията на обмена, 
европейските нотариуси ще 
продължават да развиват 
работни инструменти заедно с 
националните администрации. 
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НотАРИАлЕН глобуС

ЕфЕктИвНоСт НА бЪлгАРСкИ пЪлНомощНИ  
в полСкото пРАвНо пРоСтРАНСтво
проф. павел Чубик

Взаимните правни отношения между България и Пол-
ша имат дълга традиция. Още през двадесетте години на 
миналия век между Полша и България са сключени няколко 
договора, които косвено са свързани с правната система. 
По това време България е една от десетте държави, с кои-
то Република Полша е имала Консулска конвенция1 , в чийто 
чл. 19 са включени съществени препратки към граждан-
ско-правните действия на консулите. 

В периода след Втората световна война, и двете дър-
жави са в съветската сфера на влияние, което допринася 
за засилване на взаимните правни отношения. Съществена 
предпоставка за урегулиране на съдебните и нотариални 
правоотношения между двете държави е подписването на 
Договора за правна помощ и правни отношения по граждан-
ски, семейни и наказателни дела, подписан във Варшава на 
4 декември 1961г.2 Договорът е валиден към днешна дата3, 
а в някои отношения все още е основният инструмент за 
взаимни правни сделки. Трябва да се отбележи, че редица 
разпоредби на Договора са загубили своето практическо 
приложение като резултат от присъединяването на двете 
държави към Европейския съюз (Полша през 2004г. и Бълга-
рия през 2007г.) и прилагането на съответните регламен-
ти с хармонизиране на правната система на общностно 
равнище по отношение на трансграничните граждански 
производства и някои казуси на колизионното право (меж-

Авторът е професор в Ягелонския университет 
и нотариус в Краков.

1 Полският текст е поместен в официалното издание за публикуване 
на държавни актове - Държавен вестник (наричан по-долу Държавен 
вестник.) от 1935 г., бр 40, т. 275. 

2 Държавен вестник от 1963 г., бр 17, т. 88

3 В някои случаи (също така и в нотариалните правоотношения) До-
говорът е частично изменен с подписания Протокол към Договора в 
София на 27 юни 1980 г. , (Държавен вестник от 1981 г., бр 10, т. 43. 
Наред с останалите предписания, този протокол уточнява приложи-
мото право за наследяване (чл. 35А) 

дународно частно право). Въпреки това, този Договор про-
дължава да бъде основен нормативен акт в нотариалното 
производство (по-специално във връзка с използването на 
пълномощни във взаимните правоотношения). От гледна 
точка на неговата приложимост, Договорът представля-
ва източник на предимствено правото пред разпоредбите 
на вътрешното законодателство (съответно за България 
и Полша). Този текст ще бъде посветен именно на този 
въпрос. 

Що се отнася до трансграничното използване на пълно-
мощни, трябва да се обърне внимание на комплексността 
на този въпрос. Необходимо е да се прави разлика между 
документ, който отразява съдържание на действие и са-
мото деяние, чието съдържание отразява документа. И 
така съответно, в първия случай става дума за доказател-
ствената стойност на документа, а във втория - за ефек-
тивността на деянието. Въпросът за доказателствената 
стойност на документа е процесуален въпрос (процесуал-
ното право), а ефективността на действията (както по 
отношение запазване на материалните и формални изиск-
вания) е въпросът на международното частно право.

Характерна черта на полско-българските правоотноше-
ния е взаимното признаване на доказателствената стой-
ност4 на пълномощните. Не се изискват никакви процедури 
за легализация, за да се гарантира тяхната доказателстве-

4 Следва да се отбележи, че ако не беше в сила споменатия Дого-
вор, щеше да съществува необходимост от легализация на българ-
ски документи при използването им в Полша, когато се отнасят за 
прехвърляне на собственост на недвижим имот, намиращ се в Полша 
(т.е. по същество в рамките на закона, чуждестранните документи 
притежават същата доказателствена стойност, както документи 
изготвени в Полша). Това е отразено в чл. 1138 на полския Граждански 
процесуален кодекс (Държавен вестник от 1965 г., бр 46, т. 290, кон-
солидиран текст). Разпоредбата обаче, не се прилага в полско-българ-
ските отношения, свързани със задълженията по посочения член. 88 
от Договора за правна помощ.
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на стойност, (в съдебните, нотариалните, администра-
тивни и др. производства) В съответствие с чл. 88 от До-
говора за правна помощ между България и Полша: 1. За доку-
ментите, изготвени или заверени по установената форма 
на територията на едната Договаряща страна от съд или 
друг овластен за това орган, и надлежно подпечатани, не 
се изисква легализация за употребата им на територията 
на другата Договаряща страна. 2. Документи, които на те-
риторията на една от Договарящите страни притежават 
характеристики на публични документи, на територията 
на другата Договаряща страна, притежават същата дока-
зателствената стойност на официални документи“. В този 
казус, не трябва да се взема пред вид Консулската конвен-
ция между България и Полша, която5 предвижда в чл. 36, точ-
ка 5 дейности по легализация, извършвани от консулите. 
Целта на тази разпоредба е да се определи потенциалния 
обхват на дейности, които могат да бъдат извършени от 
консула, но не и тяхното задължителното изпълняване. 

В резултат на по-горе цитираната разпоредба на До-
говора за правна помощ, пълното премахване на консулска 
легализация в българско-полските отношения, също означа-
ва липса на задължение от поставяне на Апостил според 
Хагската конвенция за премахване изискването за легализа-
ция6. И България и Полша са страни по този международен 
договор. Конвенцията предвижда в член 3, точка 2, че не 
се изискват клаузи Апостил, в случаите когато двустран-
но международно споразумение отменя легализации между 
държавите (и точно такава ситуация съществува в бъл-
гарско-полските отношения)7. Вероятно в най-близко бъде-
ще ще бъде приет подобен регламент за свободно движе-
ние на документите в рамките на ЕС8. Наред с другите 

5 Консулска конвенция между Република Полша и Република България 
(Държавен вестник от 1999 г., бр 63, т. 711. Тя отменя вече съществу-

ваща Конвенция от 1972 година. (Държавен вестник на 1973 г., № 27, т. 
138), която отменя предишната Конвенция от 1961 година (Държавен 
вестник от 1963 г., № 2, т. 11) Тя отменя Конвенцията от преди Вто-
рата световна война, посочена в бележките под линия № 1.

6 Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация 
на чуждестранни публични актове (Държавен. вестник от 2005 г.,  
№ 112, т. 938 Серия правни актове на Обединените нации том 527, 
№ 7625, т..189-203).

7 Прецизирайки разпоредбите на Хагската конвенция - чл. 3, изре-
чение 2 гласи, че клаузата Апостил не може да се изисква, когато 
„закон, правни разпоредби или практиката в държавата, в която до-
кументът е получен или по силата на договор между две или повече 
договарящи държави процесът на легализация на такъв документ е 
премахнат или опростен, или отменен“. В контактите между Полша 
и България разпоредбите на двустранния договор за пълното премах-
ване на изискването за легализация (чл. 88), отменя разпоредбите 
на посочената Хагска конвенция във взаимоотношенията на двете 
страни.

8 Виж чл. 4 на Предложението за регламент на ЕС - Предложение за ре-
гламент на Европейския парламент и на Съвета относно насърчава-
не на свободното движение на гражданите и бизнеса чрез опростява-

облекчения в документооборота, неговата задача ще бъде, 
премахването на клаузите Апостил в вътреобщностните 
отношенията. В полско-българските взаимоотношенията, 
регламентът за свободното движение на документи няма 
донесе абсолютно никакви промени, тъй като документи-
те ще бъдат приемани на реципрочна основа, без никакви 
допълнителни формалности, също както в условията на До-
говора за правна помощ. 

Необходимо е да се подчертае обаче, че пълната (в 
българско-полските правоотношения) доказателствената 
стойност на документа (който е „носител“ на действие), 
не предизвиква формална и материална ефективността на 
самото действие, каквото е волеизявлението в едно пълно-
мощно, чието съдържание е отразено в него. 

Тези въпроси са предмет на регулиране в обсъждания 
Договор за правна помощ. Съгласно чл. 45 ал. 1 на този дого-
вор: „формата на правното действие трябва да изпълнява 
изискванията на закона, който е приложим за тази дейност; 
достатъчно е обаче прилагането на правните разпоредби 
на мястото на извършване на действието“ в този случай се 
срещаме с класическо алтернативно използване на свърза-
ни норми: приложимо право за самото действие (lex causae) 
и правото на мястото на извършване на действие (lex loci 
actus). Но от друга страна обаче, същият чл. 45, ал. 2 гласи: 
„Формата на правното действие по отношение на недви-
жим имот подлежи на законодателството на договаряща-
та страна, на чиято територия се намира имотът“. Това е 
особеност на правото на местонахождението (lex rei sitae). 

Това предизвиква много сериозни последици при използ-
ването на български пълномощни в полското правно прос-
транство. Без съмнение, що се отнася за пълномощните, 
които не се отнасят за недвижими имоти, от формал-
но-правна гледна точка, те ще бъдат напълно ефективни, 
ако отговарят на формалните изисквания на българското 
законодателство. По такъв начин, пълномощните изгот-
вени в съответствие с българското законодателство от 
български нотариус, напр. в областта на търговското пра-
во, ще бъдат формално-правно напълно ефективни в Полша. 

Въпреки това, българските пълномощни, които се от-
насят за недвижими имоти, находящи се в Полша, трябва 
да бъдат изготвени при спазване на специалните формал-
ни изисквания на полското законодателство. Разпоред-
бите на Договора за взаимна правна помощ, поставят в 
зависимост ефективността на такива действия (включи-
телно пълномощни) от изпълнение на формално-правните 
изискванията rei sitae. Едновременно с това, изискванията 
на полската правна норма за съставяне на пълномощно от-
носно прехвърляне на собственост върху недвижим имот, 

не на приемането на някои официални документи в Европейския съюз 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012, Брюксел, 24.04.2013, 
COM (2013) 228, окончателен 013/0119 (COD). В момента разработка-
та на регламента на Европейския съюз е в своя краен етап.
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предвижда специална форма на нотариален акт9. Според 
полското нотариално право, за да бъде извършено нотари-
алното действие в такава форма, то трябва да отгова-
ря на изискванията (съотносително и за съдържанието на 
акта), произтичащи от чл. 92, § 1 от Закона за нотариу-
сите.10 Тази разпоредба гласи: „Нотариалният акт следва 
да съдържа: 1) ден, месец и година на съставяне на акта, а 
ако е необходимо, или по искане на страните - час и мину-
ти на започването и подписването на акта; 2) мястото на 
съставяне на акта; 3) име, фамилия и адрес на нотариуса, 
а ако нотариалният акт е съставен от помощник-нотари-
ус, трябва да бъда отбелязано неговото име и фамилия; 4) 
имена, имената на родителите и местоживеенето на физи-
чески лица, наименование и седалище на юридическите лица 
или други лица, които участват в съставянето на акта, 
имената и местоживеенето на лица, които действат от 
името на юридически лица, техните представители или 
пълномощници, както и други лица, присъстващи при изгот-
вянето на акта; 5) волеизявлението на страните, с обозна-
чаване, ако е необходимо, на представените документите; 
6) по искане на страните, удостоверяване на релевантни 
факти и обстоятелства, които са се появили, по време на 
изготвяне на акта; 7) декларация, че актът е прочетен, 
одобрен и подписан; 8) подписи на участващите в акта и 
на присъстващите лица при изготвяне на акта; 9) подпис 
на нотариуса“.

Това означава, че ако български нотариус има намерение 
да изготви заместител на полския нотариален акт като 
пълномощно за недвижим имот, с цел да се гарантира не-
говата формална ефективност в Полша, той трябва да 
включи в съдържанието на пълномощното споменатите 
по-горе данни. По-специално, трябва да се подчертае, че 
лицето, което се явява пред нотариус (волеизявителят), 
следва да се идентифицира не само с основните си лични 
данни, но също така и чрез имената на двамата родители11 
. Особеност, която трябва да се има пред вид е, че не е 
достатъчно единствено името на бащата, което е харак-
терно за някои страни от Централна и Източна Европа. За 
идентификация е необходимо също така името на майка-
та. Освен това – особено важна е полската правна норма, 
задължаваща вписването на прекия резултат от нотариал-
ните действия, т.е. „актът беше прочетен на страните, 

9 Тези изисквания произтичат от изискванията на чл. 99 и 158 от 
полския Граждански кодекс (Държавен вестник от 1964 г., бр 16, т. 
93.консолидиран текст)

10 Държавен. вестник от 2008 г., бр 189, т. 1158. (консолидиран текст)

11 Попълването на допълнителните идентификационни данни, не се 
отнася за останалите лица, описвани в акта - напр. личните данни на 
пълномощника. Това изискване се отнася само за волеизявителите, 
които се явяват пред нотариус, за да изпълнят правна дейност. Ма-
кар и да е очевидно, че данните на пълномощника трябва да бъдат 
достатъчно подробни, за да позволят неговото еднозначно иденти-
фициране.

одобрен и подписан от тях“ (в полската нотариална и съ-
дебната практика се обръща изключително голямо внима-
ние на вписването на тази декларация). В случаите, когато 
нотариален акт, изготвен от български нотариус не съдър-
жа тези елементи, той няма да бъде признат в Полша като 
субстантивен нотариален акт, тъй като не изпълнява кон-
кретните формални изисквания (произтичащи от Договора 
за правна помощ) за правни дейности, свързани с недвижи-
ми имоти. Запазвайки изискуемата форма чрез включване 
на по-горе изредените елементи осигурява ефективност 
на българските нотариални пълномощни.

В условията на Договора за правна помощ и във връзка 
с rei sitae, материално-правната ефективност на предста-
вителната власт на пълномощника не създава проблем на 
реципрочна основа (обикновено същността на пълномощ-
ното в двете правни системи е напълно конвергентна). 
В същото време, необходимо е да се отбележи, че в това 
отношение материалното право е ясно определено (виж 
чл. 46 от Договора за правна помощ). Следователно, в пол-
ско-българските отношения не е наличен евентуален избор 
на приложимо право, какъвто примерно е предвиден в пол-
ския колизионен закон.12 

За да обобщим, трябва да се отбележи, че като цяло пъл-
номощните, заверени от български нотариус произвеждат 
правни последици в Полша, както по отношение на доказа-
телствената им стойност, така и представителната им 
ефективност. Не е необходима консулска легализация или 
заверка с апостил. Въпреки това, за формалната ефектив-
ност на пълномощни, относно полски недвижими имоти, е 
необходимо (във връзка с особените юридически свойства, 
произтичащи от Договора за правна помощ) българските 
нотариуси да спазват специфичните изисквания за изгот-
вяне на нотариален акт. Те, обаче, не представляват кон-
кретна формална пречка и без затруднения могат да бъдат 
спазени в българското нотариалното производство. 

12 Полският Закон за частното международно право (Държавен вест-
ник от 2011 г., бр 80, т. 432) предвижда избор на приложимо право за 
пълномощни. Тази разпоредба, обаче, не се прилага в полско-българ-
ските отношения (както по отношение на приложимото правото за 
пълномощни -. чл 23, така и за тяхната форма. - чл.25) поради задъл-
жителността на разпоредбите на Договора за правна помощ. Двус-
транният Договор също така определя важни нотариални въпроси по 
отношение на имуществените отношения между съпрузите (вж. чл. 
23 от Договора) и приложимото право за наследяване (вж. чл. 35А от 
Договора). Трябва да се отбележи обаче, че валидността на разпоред-
бите на Договора, доколкото те се отнасят до въпроси, свързани с 
наследството ще приключи скоро - заедно със започването на прила-
гане на Регламента за наследствата от 17 август 2015 г. (Регламент 
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 
година относно компетентността, приложимото право, признаване-
то и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на ав-
тентични актове в областта на наследяването и относно създава-
нето на европейско удостоверение за наследство ОВ L 201, 27.7.2012 
г., стр. 107-134.
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РЕшЕНИя, пРИЕтИ
НА общото СЪбРАНИЕ НА НотАРИАлНАтА кАмАРА
НА РЕпублИкА бЪлгАРИя, 
пРовЕДЕНо НА
21.02.2014 гоД.

По точка 2 от Дневния ред – Обсъждане на постъпилите предложения за изменение  и допълнение на Устава 
на Нотариалната камара

– Общото събрание гласува против внесените за разглеждане предложения за изменение и допълнение на 
Устава на НК;

По точка 3 от Дневния ред – Обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по чл. 30 от 
ЗННД

- Минималният размер на застрахователната сума по чл. 30 от ЗННД остава непроменена, а именно 10 000 
евро или равностойността в друга валута;

По точка 4 от Дневния ред – Размерът на задължителните встъпителни, годишни и допълнителни вноски на 
нотариусите към Нотариалната камара остава непроменен.

- Встъпителната вноска е в размер на 10 000 лева, годишната вноска - 900 лева, допълнителната - 30 лева;

По точка 5 от Дневния ред – Общото Събрание прие, като даде своя положителен вот за предложения от 
Съвета на нотариусите проектобюджет на Нотариалната камара за 2015 г.;

Решенията на Общото събрание влизат в сила в 7-дневен срок от датата на вземане на решенията.
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ЕфЕктИвНоСт НА бЪлгАРСкИ пЪлНомощНИ 
в полСкото пРАвНо пРоСтРАНСтво

НотАРИАлЕН ЖИвот

ДЕклАРАцИя от 12.03.2015 гоД. по повоД 
пРоЕктозАкоН зА ИзмЕНЕНИЕ И ДопЪлНЕНИЕ 
НА зАкоНА зА АДвокАтуРАтА

ДО 
г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-тото НАРОД-
НО СЪБРАНИЕ

ДО
г-н БОЙКО БОРИСОВ,
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУ-
БЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
г-н ДАНАИЛ КИРИЛОВ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

ДО
г-н АТАНАС АТАНАСОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО 
ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ  И ОБЩЕСТ-
ВЕН РЕД

ДО
г-н НАЙДЕН ЗЕЛЕНОГОРСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА  ПО 
РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА, БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРА-
ВЛЕНИЕ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПАРЛАМЕН-
ТАРНИТЕ ГРУПИ В 43-тото НАРОД-
НО СЪБРАНИЕ

Копие: 
ДО
г-н ХРИСТО ИВАНОВ,
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
И УСТАНОВЯВАНЕ НА
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

ДО
г-н ВЕНЦИСЛАВ КАРАДЖОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

ДО
г-н КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ.
ОМБУДСМАН НА Р. БЪЛГАРИЯ

ДО
г-жа СОНЯ НАЙДЕНОВА,
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВИСШИЯ
СЪДЕБЕН СЪВЕТ 

ДО
г-н ВЛАДИСЛАВ СЛАВОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА 
ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

от АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ул. „Солунска” № 45, ет.1, гр. София 1000, office@apac-bg.org

от БЪЛГАРСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ,
бул. „Драган Цанков” № 36А, гр. София, gmilanov@vidako.eu 

от КАМАРА НА ЧАСТНИТЕСЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ,
ул. „Пиротска” № 7, ет. ІV, гр. София, info@bcpea.org

от КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА„ПОДКРЕПА”,
ул. „Ангел Кънчев” № 2, гр. София 1000, press_center@podkrepa.org
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от НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ,
бул. „П. Евтимий” № 36А, гр. София, eststatetribune@gmal.com

от НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ, 
ул. „Пиротска” № 7, ет. ІV, гр. София-1000, nsu@abv.bg

от НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
ул. „Опълченска” № 46-48, ет.6, гр. София

chаmber@notary-chаmber.org

от СДРУЖЕНИЕ „БРОКЕРИ НА ИМОТИ”,
ул. „Арда”, № 5, гр. Пловдив, invest_co@abv.bg

Относно: внесения на 23.01.2015 г. проект на За-
кон за изменение и  допълнение на Закона за адвока-
турата

Уважаеми дами и господа,

По повод внесения за обсъждане в 43-тото Народно 
събрание на проект за Закон за изменение и допълнение 
на Закона за адвокатурата, считаме за необходимо, от 
името на посочените по-горе организации да отбеле-
жим, че много от предложените в законопроекта тек-
стове, противоречат на Конституцията и действащо-
то в момента законодателство, а именно:

1) В §5, за изменение на чл.6, ал.3, Глава втора „При-
добиване права на адвокат” от Законопректа. Предлага 
се отмяна на досегашния и се предлага нов текст, с 
който отпада възможността юристи с над 5 години 
юридически стаж, да бъдат приемани в адвокатска ко-
легия само въз основа на подадена молба и доказател-
ства за наличието на изискуемия юридически стаж. 
Тази възможност е предвидена единствено за хабили-
тирани научни работници по правни науки и имащите 
десет години

адвокатски стаж. Не става ясен критерият, по кой-
то е определен изискуемият размер от 10 години ад-
вокатския стаж. От предлагания текст може да бъде 
направен извода, че заемалите длъжност съдии, проку-
рори, следователи и юрисконсулти, независимо от про-

фесионалния им стаж, определен в Закона за съдебната 
власт, следва да полагат изпит при кандидатстване в 
адвокатурата, което създава усещане за подценяване 
и обида по отношение на юристите, заемали тези от-
говорни държавни длъжности. Българската адвокатура 
се равнява с тях по изискване за авторитет и уваже-
ние. 

Предлаганата разпоредба противоречи на разпо-
редби на Конституцията на Р. Бългаия, а именно: 

1.1. Чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията, регламен-
тиращ основен принцип на икономиката на Р. България, 
която следва да се основава на свободата на стопан-
ска инициатива, респ. на конкуренцията, в случая – при 
предоставянето на правни услуги;

- чл. 48, ал. 1 от Конституцията, даваща право 
на гражданите на труд и вменяваща задължение на дър-
жавата да се грижи за създаването на условия за осъ-
ществяване на това право;

- чл. 48, ал. 3 от Конституцията, даващ право на 
всеки гражданин свободно да избира своята професия 
и мястото си на работа. Предлаганият текст създава 
ограничителни условия на тези права;

1.2. Разпоредбите на Закона за защита на конкурен-
цията, насърчаващ свобозвана стопанска инициатива 
и конкуренцията при предоставянето на правни услуги;

1.3. Разпоредбите на Закона за защита срещу дис-
криминацията, разпореждащ създаването на условия 
за равно третиране, изключващи дискриминацията на 
лица, в случая - с еднакъв образователен ценз и при нали-
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чие на професионален стаж;
1.4. Чл. 56 и 66 от Договорът за създаване на ЕИО, 

забраняващ всяко ограничаване при предоставянето на 
услуги, в случая - ограничаване чрез условията за придо-
биване на права за предоставяне на правни услуги.

2) В § 12 относно изменение на чл. 24, ал.1, т.1, Гла-
ва шеста „Упражняване на адвокатска професия”. По-
сочената разпоредба на ал.1 вменява, че предмет на 
упражняването на адвокатска професия е: „т.1 пред-
ставителство и защита на правата и законните ин-
тереси на лица пред органите на съдебната власт, 
разследващите органи, административните органи и 
служби, физически и юридически лица и др.”, като опре-
деля представителството пред всякакви администра-
тивни органи и служби на физически и юридически лица 
и др. като изключителен обект на адвокатска дейност, 
като съответно с предложените административно на-
казателни разпоредби на чл. 150, забранява извършване-
то й от други лица.

Разпоредбата противоречи на чл. 32 от Гражданския 
процесуален кодекс, чл. 18 от Административнопроце-
суалния кодекс и чл. 91 от Наказателно – процесуалния 
кодекс, според които представителните права на ад-
вокатите не са абсолютни и процесуално представи-
телство може да се извършва и от лица, които не са 
адвокати. 

Разпоредбата възпрепятства изпълнението на за-
дълженията на счетоводителите и специализираните 
счетоводни предприятия, които представляват кли-
ентите си пред Националната агенция за приходите, 
Национален осигурителен институт, Национален ста-
тистически институт, Инспекция по труда и редица 
други административни служби.

2.1 В § 12 относно измение на чл. 24, ал.1, т.2, Глава 
шеста „Упражняване на адвокатска професия”. Посоче-
ната разпоредба на ал.1 вменява, че предмет на упраж-
няването на адвокатска професия е: „т.2 изготвяне на 
заявления, отговори, молби, искови молби, тъжби, жалби 
и др.”

По силата на новата редакция на счетоводители-
те и специализираните счетоводни предприятия ще им 
бъде забранено да изготвят по възлагане от своите 
клиенти искания за прихващане на суми за данъци, за-
дължителни осигурителни вноски, наложени от органи-
те по приходите глоби и имуществени санкции, както и 
суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчно-
то или осигурителното законодателство от Национал-

на агенция по приходите по чл. 128 и чл. 129 от Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс, писмени възра-
жения по чл.117, ал.5 и жалби по чл. 152 от същия Кодекс. 

2.2 В §12, за изменение на чл. 24, ал.1, т.3, Глава шес-
та „Упражняване на адвокатска професия”. Посочената 
разпоредба на ал.1 вменява, че предмет на упражнява-
нето на адвокатска професия е: „т. 3. устни и писмени 
консултации, устни и писмени становища по правни въ-
проси”. При тълкуването на посочените разпоредби, не 
трябва да се забравя, че правните норми регламенти-
рат всички човешки дейности в обществото и държа-
вата. Във всяка консултация има правен елемент, тъй 
като правото регламентира всички човешки дейнос-
ти. Специалистите във всички области са задължени 
да познават и спазват законодателните разпоредби, 
действащи в кръга на осъществяваната от тах про-
фесионална дейност.

Разпоредбата противоречи на текстове, съдържа-
щи се в чл. 42 и чл. 45 от Кодекса на труда, съгласно 
които синдикалните организации могат да обсъждат 
въпроси на трудовите и осигурителните правоотно-
шения на работниците и служителите и да ги предста-
вляват като пълномощници пред съд. 

Строителните инженери от Камара на инженери-
те в инвестиционното проектиране и тези от Камара 
на строителите, при изпълнение на своите задълже-
ния: при проектиране и/или изпълнение на строителни 
обекти, консултират своите клиенти – инвеститори 
в рамки, необходими за осъществяване на придобита-
та им професионална компетентност. 

Работата на брокерите на недвижими имоти, 
включва в себе си консултации, свързани със сделките и 
с ползването на недвижимите имоти. Те дават съвети 
на своите клиенти във връзка с техните специфични 
изисквания при осъществяването на сделките с не-
движими имоти, привличайки по необходимост в този 
процес и други специалисти – архитекти, финансисти, 
юристи и др. 

Управлението на недвижимо имущество е същест-
вен елемент от работата на фирмите за недвижими 
имоти. Тази дейност изисква компетенции, надхвърля-
щи адвокатската практика и не може да бъде иззета с 
лека ръка от тези, която я упражняват професионално. 

Счетоводителите и специализираните счетоводни 
предприятия ще бъдат възпрепятствани да консулти-
рат устно и/или писмено своите клиенти по различни 
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данъчни закони, както и по редица нормативни актове, 
свързани с трудовото и осигурително право, както и 
да изготвят становища по данъчно-правни, финансо-
во-правни и трудово-правни въпроси.

2.3 В § 12 относно изменение на чл. 24, ал.1, т.4 се 
регламентира като изключително адвокатска дейност: 
„справки в съдилища, прокуратури, полиция, арбитражи, 
съдебни изпълнители, нотариуси, административни ор-
гани и получаване на докумунти от тях.” 

Счетоводителите и специализираните счетовод-
ни предприятия ще бъдат възпрепятствани да правят 
справки по възлагане от клиенти пред органите на НАП, 
НОИ и други административни органи и да получават 
документи от тях, под страх от налагане на предвиде-
ните санкции в новата Глава петнадесета, предвидена 
в проекта на Закон за изменение и допълнение на Зако-
на за адвокатурата.

2.4 В §12, за изменение на чл. 24, ал.1, т.7 регла-
ментира като адвокатска дейност: „ управление на 
имущество, пазене на описано или дадено в обезпече-
ние имущество.” Цитираната разпоредба е пренесена 
разширително и надвишава по обем дейности разпоред-
ба на чл. 1, изр. 2 от Директива 77/249/ЕИО. В нея се 
препоръчва създаването на възможност за определени 
категории адвокати /в българското законодателство 
няма деление на адвокатите по категории – „solicitor 
и „barrister”, характерно за правните системи от Ан-
гло-саксонски тип/, да изготвят официални докумен-
ти за придобиване правото да управляват имущество 
на починали лица или за учредяване или прехвърляне на 
права върху земя. Задължителен характер имат само 
Регламентите на ЕС Разпоредбата на чл.1, изр. 2 от 
Директивата е диспозитивна норма: „държавите член-
ки могат ....” и има само препоръчителен характер. Тя е 
неприложима в условията на българското законодател-
ство, тъй като в него не се регламентира деление при 
адвокатите. 

2.5 Текстът, фомулиран в чл. 24, ал.1, т.8 от Законо-
проекта: „т.8. изготвянето и подаването на книжа за 
вписване в имотния, търговския и други регистри”, оп-
ределя тези дейности като обект на адвокатска дей-
ност и при нарушаване са предвидени санкции – глоби 
и санкции по проекта за нова Глава петнадесета от 
Закона за адвокатурата.

Разпоредбата, съдържаща се в ал.1, чл. 24, ал.1, т.8, 
е в противоречие с принципите на Закона за търгов-

ския регистър, закрепени в разпоредбите на чл.2а и чл. 
13, целящи бързина и процесуална икономия, като за уле-
снение на дейността по регистрация, бяха създадени 
заявления по образец.

Разпоредбата влиза в противоречие с изпълнение-
то на задълженията на счетоводителите и специали-
зираните счетоводни предпиятия, които съобразно 
разпоредбите на Закона за счетоводствто, Законите 
за общественото и здравното осигуряване, внасят 
в определените срокове необходимите книжа в други 
регистри, тези на НАП, НОИ и Търговския регистър, в 
последния - главно Годишните финансови отчети. 

Работата с имотния регистър във връзка с провер-
ките за тежести при сделки с недвижими имоти се из-
вършва основно от брокерите на имоти и е част от 
техните задължения поети в интерес на клиентите.

3) Разпоредбата на §14 от проекта, създава опас-
ност от необосновано и безконтролно получаване на 
информация, в противоречие с действащи законови ре-
гламенти за опазване на личните данни на гражданите 
и юридическите лица в Република България.

3.1 В § 14 от проекта за изменение и допълнение 
на чл. 31, ал. 1 от Закона за адвокатурата, разпоред-
бата създава задължения за органите на досъдебното 
производство, административните органи, частните 
съдебни изпълнители, нотариусите и ... „всички други 
служби в страната”, да осигурят на адвоката свободен 
достъп за извършване на справки, да му предоставят 
копия от книжа и сведения, само въз основа на качест-
вото му на адвокат, удостоверено с адвокатска карта. 
Разпоредбата противоречи на чл. 30 от Конституция-
та на Р. България, в която е залегнал принципът за лич-
ни свобода и неприкосновеност. Третираният текст 
на чл. 31 , ал. 1 противоречи на правилото на чл. 32 от 
Конституцията на Р. България, съгласно който личният 
живот на гражданите е неприкосновен, а документи-
те, данните и сведенията са лични данни, те са част 
от тяхната лична свобода. Необходимо е сведения, до-
кументи и лични данни на лица, да се получават само 
срещу представено от адвоката пълномощно, дадено 
му от негов клиент за конкретен случай. Съдът може 
да издаде на процесуалния представител удостовере-
ние за снабдяване с необходими данни и документи от 
различни институции, но само след направена мотиви-
рана преценка за тяхната необходимост. 

Проектът на посчената по- горе разпоредба, про-
тиворечи на:
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- чл.1 и чл.2 от Закона на защита на личните 
данни. Той определя данните, които имат характер на 
„лични данни”, както и достъпа до тези данни. В закона 
е регламентирано, че личните данни, обработвани от 
държавни органи са служебна информация;

- Чл. 62 от Закона за кредитните институции, 
свързан с опазването на банкова тайна;

- Чл. 21 и чл. 28, ал.3 и ал. 4 от Закона за нотариу-
сите и нотариалната дейност.

Към настоящия момент органите на публичната 
власт /съдии, прокурори, Национална агенция по при-
ходите и др./ нямат подобен неограничен достъп до 
информация само на основание собствения си статут. 
Във всички случаи е необходим специален акт – поста-
новление, или разпореждане, при това по конкретно и 
изрично посочено дело/производство, за да има задъл-
жения банката, нотариусът и т.н да предостави ин-
формация и документи на държавен служител от такъв 
ранг. Няма никаква причина тази привилегия да бъде 
предоставена на адвокатите, без те да имат задъл-
жението да мотивират правния интерес и да удосто-
веряват факта, че с искането за предоставяне на ин-
формация не се нарушават други нормативни актове, 
както права и законни интереси на на физически и/или 
юридически лица. 

Предлаганият нов текст на чл. 31, ал.1 създава опас-
ност по отношение на юридическите лица, тъй като 
се нарушава правото на търговска тайна по смисъла 
на § 1, т. 9 от Закона за защита на конкуренцията.

Предлаганата промяна противоречи на чл. 62 от За-
кона за кредитните институции, свързани с опазване-
то на банкова тайна.

Съществува противоречие с разпоредбите на Да-
нъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързани с 
опазването на данъчна тайна.

3.2 В § 14, чл.31, ал. 2 от Законопроекта се предлага 
адвокатите да имат достъп до Национална база данни 
„Население”, поддържана от МРРБ и Националния авто-
матизиран фонд на българските лични документи, по 
ред и условия, определени от Министерския съве. Това 
предложение отново предпоставя противоречие на 
разпоредбите на Закона за защита на личните данни, 
посочени по-горе и представлява открита заплаха за 
националната сигурност.

От една страна, неограниченият брой лица, които 
по силата на предлагания текст, биха имали достъп 
до всички лични данни на българските граждани, прави 
контрола над тази дейност от страна на държавата 

практически невъзможен. 
От друга страна, след като се има предвид, че ад-

вокатът е защитник не на цялото общество, а само 
на определен гражданскоправен субект с накърнено су-
бективно право, при наличие на две спорещи страни с 
изкючващи се права, а адвокатът защитава само една-
та от тях, неговият свободен достъп до тази строго 
лична информация, която се съдържа в Национална база 
данни „Население” поставя под огромен риск нейното 
неправомерно използване в ущърб и във вреда на на-
срещната страна.

От трета страна, личните данни и личните до-
кументи са въпрос на национална сигурност на всяка 
държава, а когато чужди граждани имат достъп до тях 
– това се характеризира като накърняване на нацио-
налния суверенитет. Съгласно общностното законода-
телство, адвокатите от Европейския съюз имат право 
и могат да практикуват професията си в Р. България. 
Упражнявайки разрешената им адвокатска дейност на 
територията на Р. България, чуждестранните адвока-
ти биха имали равнопоставен с българските си колеги 
достъп до всички лични данни на българските гражда-
ни, съдържащи се в актовете за гражданско състояние 
и документите за самоличност, което по горните съо-
бражения е напълно неприемвливо и недопустимо. Чуж-
дестранните адвокати биха имали повече права в Р. 
България, отколкото в собствените си държави, която 
несъразмерност влиза в противоречие с устройстве-
ните принципи на Европейския съюз.

4) В § 15 се предлагат изменения на чл. 32 със съз-
даването на нова ал.2, съгласно която адвокатът има 
право в кръга на дейността си да удостоверява подпи-
сите на частни документи и договори, които не подле-
жат на вписване, подписите и съдържанието на пълно-
мощни по чл. 37 от Закона за задълженията и догово-
рите, както и верността на преписи и извлечения от 
книжа и документи по ред, определен от министъра на 
правосъдието, съвместно с Висшия адвокатски съвет.

Посочената разпоредба противоречи на основопо-
лагащия принцип на нотариалната дейност – нейният 
публичен характер. Функция на този публичен характер 
са прогласените в ЗННД и ГПК принципи, на които се 
подчинява тази дейност, а именно: законност, без-
пристрастност и независимост. На нотариусите са 
възложени от държавата удостоверителни функции, 
при изпълнението на които те се явяват трето не-
заинтересовано лице по отношение на гражданските 
правоотношения, за които удостоверяват. Те не са 
страна при упълномощаването, имащо характер на ед-
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ностранна сделка, те не са страна при сключването 
на сделка с недвижими имоти и/или търговски и обли-
гационни договори. Адвокатите по професия и по за-
дължение действат в защита на конкретен интерес, 
те не могат да бъдат безпристрастни и независими. 
Обективно е налице противоречие в характера на 
удостоверителната и защитната дейност, което ги 
прави несъвместими.

Нотариусите са задължени да съхраняват архив на 
удостоверените пълномощни по отношение на разпо-
реждането с недвижими имоти, движими вещи /МПС/ 
и при упълномощаването. Воденето и съхраняването 
на архив от нотариалните кантори дава възможност 
на банките и други заинтересовани лица да извършват 
справки с оглед правната стабилност на тяхната дей-
ност и възпрепятстване на злоупотреби, особено с не-
движими имоти. 

Предоставянето възможност на адвокати да със-
тавят пълномощни и договори и едновременно с това 
да ги удостоверяват, да извършват посочените по-го-
ре удостоверявания, създава потенциална възможност 
за конфликт на интереси, тъй като обичайно адвока-
тът представлява една от страните по спора, или 
гражданското правоотношение и е ангажиран с него-
вата защита. Съществува риск от прилагането на чл. 
417, ал.3 от ГПК, в случай че Народното събрание прие-
ме предлаганите в Законопроекта условия на удостове-
ряване на документи от страна на адвокати.

Предлаганият текст влиза в противоречие с разпо-
редбите на част шеста Охранителни производства на 
Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ и тяхното възла-
гане, съгласно Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност.

Няма належаща обществена необходимост от горе-
посочената разпоредба. 

Според общата теория на правото, нормативен акт 
се създава или изменя, когато е налице обществена не-
обходимост.  Направените в чл. 32, ал. 2 от проекта 
за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата 
предложения не целят задоволяване на обществени 
потребности, които са настъпили през последните 
години и, които да налагат промяна на действащата 
регулация на нотариалното удостоверяване. Предложе-
нието за разширяване кръга на субектите, носители 
на публична удостоверителна компетентност, не е 
мотивирано от нуждата за улесняване достъпа до но-
тариална услуга или повишаване на нейното качество. 
Евентуалното му приемане би създало предпоставки 

за злоупотреби, несигурност в документооборота и 
затрудняване на гражданския оборот.

Направените предложения в § 15 са в противоречие 
с разпоредбата на чл. 10 от Закона за нормативните 
актове, който регламентира, че: „Обществените от-
ношения от една и съща област се уреждат с един, 
а не с няколко нормативни акта от същата степен. 
Обществените отношения, които спадат към една об-
ласт, за която има издаден нормативен акт, се уреж-
дат с неговото допълнение, или изменение, а не с отде-
лен акт от същата степен.”

Във вътрешното ни право нотариалната компе-
тентност е уредена от един единствен нормативен 
акт – Закон за нотариусите и нотариалната дейност, 
който постановява, че нотариалната дейност се осъ-
ществява от нотариусите, като регламентира всички 
изключения от това правило. 

Именно, поради изначалната липса на норми в Закона 
за адвокатурата и при пълна и последователна регла-
ментация на нотариалната дейност в ЗННД, предлага-
ната промяна в Закона за адвокатурата, целяща разши-
ряване на кръга от лица, оправомощени да осъществя-
ват нотариални функции, е в нарушение с разпоредби-
те на Закона за нормативните актове. 

 
5) С § 91 от Законопроекта се създава нова Глава 

петнадесета „Административно наказателни разпо-
редби”.

Предложените текстове в тази нова Глава петнаде-
сета влизат в противоречие с разпоредбите на Закона 
за административните нарушения и наказания /ЗАНН/. 
С предлаганите изменения се отнема част от адми-
нистративната юрискдикция на държавата. Съгласно 
чл. 37, ал. 1 от ЗАНН, административните актове се 
съставят от длъжностни лица. В чл. 47 от същия закон 
изчерпателно са изброени административно-наказва-
щите органи – държавни, общински, съдебни и проку-
рорски. Чрез предлаганите изменения за съставянето 
на актове и наказателни постановления се оторизи-
рат представители на организацията на свободната 
професия адвокат - адвокатския съвет и се допуска 
налагането на санкции в частен интерес: чл. 152, ал. 
2 от предложенията регламентират правило за това, 
че сумите, събрани от наложени глоби и имуществени 
санкции, се внасят по сметката на съответния адво-
катски съвет.

Недоумение будят и предложенията, съдържащи се 
в чл. 153 от Законопроекта, с които се създават задъл-
жения на органите на съдебната и на изпълнителната 
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власт, нотариусите и частните съдебни изпълните-
ли /държавните съдебни изпълнители са пропуснати/, 
както и всички физически и юридически лица, са длъжни 
да информират съответната адвокатска колегия за 
извършване на нарушенията по чл. 150. С тази импера-
тивна разпоредба „адвокатската юрисдикция” създава 
задължения на независими държавни органи и на органи, 
на които са възложени държавни функции – нотариуси и 
съдебни изпълнители.

6) Проектът е внесен за обсъждане от Народното 
събрание без да има раздел Преходни и заключителни 
разпоредби. Считаме предложението за незавършено и 
непълно, поради което не отговаря на изискванията на 
Закона за нормативните актове.

7) По отношение мотивите към Законопроекта, счи-
таме, че същите не отговарят на изискванията на чл. 
28 от Закона за нормативните актове, тъй като не е 
направена оценка на въздействието на предлаганите 
промени по отношение разпоредбите на Конституция-
та и действащите нормативни актове в държавата. 
Не е направена оценка за въздействието на предлага-
ните промени по отношение на обществените отно-
шения свързани с опазване на личните данни, правото 
на свободна стопанска инициатива и защита на кон-
куренцията, банковата дейност и данъчните закони. 
Обосновано може да се очаква предлаганите законода-
телни промени да доведат до допълнителни разходи за 
бизнеса и за гражданите, както и за бюджетния сектор, 
не на последно място и до рискове за приходната част 
на бюджета, при евентуално негативно въздейстие на 
промените върху редица други свободни професии. 

8) Законопроектът е от категорията на т.н. „Злат-
ни законопроекти”, т.е. такива, които са лобистки, без 
обществена необходимост от тях и са насочени един-
ствено към удовлетворяване на частни, корпоративни 
интереси.

В случай, че прецените, че е налице обоснована об-
ществена необходимост от изменения и допълнения в 
Закона за адвокатурата, предлагаме същите да бъдат 
предмет на широко обществено обсъждане, тъй като 
оказват пряко влияние при прилагането и изпълнението 
на действащите в държавата нормативни актове, при 
защитата на гражданите и юридическите лица и тех-
ните права и законни итереси. 

Предвид гореизложените съображения и противоре-
чия с Конституцията и други основополагащи държав-
ността нормативни актове, предлагаме законопроек-
тът да бъде оттеглен. 

гр. София, 12.03.2015 г.

С уважение: 

За АСОЦИАЦИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
СЧЕТОВОДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,
Председател: Мадлена Леви – Примо

За БЪЛГАСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ
Зам. Председател: Никола Игнатов

За КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Председател: Георги Дичев

За КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА”, 
Президент: инж. Димитър Манолов

За НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ
ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 
Председател: Ирена Перфанова

За НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ,
Председател: Кристина Димитрова

За НОТАРИАЛНА КАМАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ, 
Председател: Красимир Катранджиев/

За СДРУЖЕНИЕ „БРОКЕРИ НА ИМОТИ”,
Зам. Председател: Илиана Василева
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И Н т Е Р в ю  С  Н отА Р И уС 
СвЕтлА бошНАковА

Нотариус СВЕТЛА БОШНАКОВА е родена в гр. Враца 
в подножието на историческия Врачански балкан. 
Завършва правния факултет на СУ „Св. Климент 
Охридски” през 1999 год. След известен адвокатски 
стаж, през 2004 год. започва работата си като 
нотариус. Председател на Регионална нотариална НК 
при САС от 28.03.2011 г. Член е на Ротари - клуб Враца от 
13 години и Паст Президент на клуба за ротарианската 
2008 - 2009 г. Времето извън нотариалната кантора 
посвещава на прекрасния си З-годишен син и на своето 
хоби – гоблените. 

– Здравейте, Нотариус Бошнакова! Как сте? Как 
преминава един Ваш работен ден?

– Здравейте! В добра кондиция съм. Човек трябва 
да е позитивен и да не се оплаква, за да не натоварва 
хората около себе си - това е излишно и не помага.

Работният ми ден започва в 9.00 часа с преглед 
на пощата ми и отговор на запитвания от клиенти и 
институции. Следва преглед на оставени в кантората 
ми документи за консултации и/или за изготвяне 
на проекти на нотариални актове, предварителни 
договори, пълномощни, арендни договори и т.н. В 
записаните предварително часове чета сделки и давам 
консултации. На обяд почивам и си отделям малко 
време за себе си. Кантората ми работи до 17.30 часа, 
след което се посвещавам на 3 годишния си син. 

– Като Председател на регионалната колегия към 
Апелативен съд – гр. София, считате ли че има някакви 
специфични за Вашия район проблеми, които вълнуват 
колегите?

– Апелативен съд гр.София обхваща Окръжни 
съдилища: Кюстендил, Благоевград, Перник, София 
окръг, Враца, Монтана, Видин. Това е най-голямата 
по територия регионална колегия. В РНК при САС 
работят 108 колеги. На практика това е една мини 
Нотариална камара и проблемите ни са от различно 
естество, като намалелия обем работа, особено в 
Северозападна България – един изключително беден 
район, почти никакви инвестиции, което неминуемо 
се отразява и на нашата работа.На следващо място 
трудно се събираме, поради това, че сме много 
разпръснати – от Видин до Петрич и Сандански. Това 
става единствено на семинарите. Поради тази причина 
организацията на един семинар на РНК при САС е не 
лека задача и отнема поне месец и половина – два - да се 
определи място, сравнително удобно за всички, дата, 
лектори, материали. Колегите винаги получават най-
интересните и най-новите съдебни актове, касаещи 
нашата професия. Но въпреки трудностите РНК при 
САС е една много добре работеща регионална колегия. 
Смея да кажа, че през годините повечето изградихме 
по между си и добри приятелски отношения. Помагаме 
си и се подкрепяме. Стремежът ми е помежду ни 
да има не само професионални взаимоотношения. 
Посещаемостта на регионалните семинари е около 
75%, което само по себе си е показател за активност 
и желание за професионално усъвършенстване. 
Подкрепили сме не малко мероприятия на Нотариалната 
камара: 

– инициативата за дарения на парични средства за 
изграждането на една къща от името на Нотариалната 
камара след бедствията в село Бисер и преведохме от 
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бюджета на РНК при САС 1000лв.

– инициативата за дарения за провеждането на 
международния семинар „И.Р.Е.Н.Е” - преведохме сумата 
от 3000.00 лв. от бюджета на колегията.

– по повод 15 годишнината от създаването на 
частен нотариат в българия дарихме на Нотариалната 
камара за провеждането на мероприятието сума в 
размер на 5000.00лв, като много от колегите направиха 
и лични дарения и то на не малка стойност.

– РНК при САС активно участва с представители 
във всички работни групи, в които е търсено нашето 
съдействие, като: работна група за изменение на 
Устава, работна група за изготвяне на проект за 
изменение на инструкцията на Министерство на 
правосъдието към нашата тарифа за таксите и други.

РНК при САС само за 2014г. проведе 2 обучителни 
семинара, а от 2011г. до този момент сме провели 
общо 8 такива семинари, един от които съвместен с 
РНК-София град. Мога да се похваля с 90% събираемост 
на членския внос към РНК при САС.

– Колега Бошнакова, кои житейски пътеки Ви 
насочиха към нотариалната кантора? 

– Професионалната ми слабост към вещното и 
наследственото право; Престижа на професията; 
Възможността да помагам на хората, без да има 
„противна страна” или непременно правен спор и 
противопоставяне, което е характерно за останалите 
юридически професии.

– Според Вас един човек за да е нотариус е 
достатъчно само да бъде добър юрист или и още нещо?

– Освен добър юрист, което е наложително, за да 
е добър нотариус, един човек трябва да е отговорен, 
с висок морал и здрави нерви. За съжаление стресът, 
на който сме подложени е много голям и не е тайна, че 
доста колеги се разболяха необратимо, а други вече не 
са между живите.

– Японска поговорка казва, че който се смее вместо 
да беснее е винаги по-силният. Бихте ли се съгласила с 
японците?

– Напълно, поговорката е вярна. Ядът, особено 
демонстрираният, е признак на слабост, а смехът е 
проявление на позитивизъм и духовна сила.

– Коя е книгата, която винаги сте готова да 
разлистите?

–  „ПАНЧАТАНТРА” – извор на вечната мъдрост! 
Уникална! Неповторима!

– Накрая – има ли нещо, което бихте искала да 
споделите с колегите – нотариуси?

– В тези не леки времена за нашата професия 
е много важно да сме сплотени, да се отнасяме с 
чувство за отговорност при всички изпитания на 
нашата професия и нейното бъдеще в Република 
България. Имам предвид обсъжданите в публичното 
пространство варианти за прехвърляне на част от 
типичната нотариална дейност на други професии и 
държавни институции. Трябва да сме по-сплотени, по-
отговорни, по-съвестни.

Ето и кратки биографични данни за мен:

Казвам се Светла Николаева Бошнакова. Родена съм 
на 25.01.1974 г. в град Враца.

Завърших средното си образование в Езикова 
гимназия „Анри Барбюс” в родния ми град Враца, 
а висшето си образование в СУ „Св.Св.Кирил И 
Методий”, град София през 1999г.След едногодишен 
стаж в Окръжен съд-Враца, взех правоспособност и 
на 04.02.2000г. се вписах в Адвокатска колегия-град 
Враца.През 2004г. успешно положих изпит за нотариус 
и от тогава упражнявам тази дейност под рег.№482 в 
Нотариалната камара на Р.България, с район на дейност 
РС-Враца.

Член съм на Ротари - клуб Враца от 13 години и Паст 
Президент на клуба за ротарианската 2008-2009 г.

Председател съм на РНК при САС от 28.03.2011г. 
като към настоящия момент това е моят втори 
мандат.

Имам син на 3г. – прекрасен и много чакан.

Обичам да чета книги, да гледам телевизия, увличам 
се по шиенето на гоблени и също така обичам да 
прекарвам време с приятелките си.
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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!
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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!
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1. НИКОЛА ХИТРОВ
2. РОСИЦА КОВАЧЕВА
3. ЖАНИН СИЛДАРЕВА
4. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА
5. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
6. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
7. ТЕОДОРА НИНОВА
8. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
9. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
10. СТОИЛ СОТИРОВ 
11. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
12. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
13. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ
14. СВЕТЛА ЦАЧЕВА
15. ЛЮБКА БОГДАНОВА
16. РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
17. ВЕСКА РАЙЧЕВА
18. МАРИЯ СЛАВЧЕВА
19. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
20. ЗЛАТКА РУСЕВА
21. ДИЯНА ЦЕНЕВА
22. МАРИЯ ИВАНОВА

23. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
24. МАРИАНА КОСТОВА
25. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
26. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
27. МАРИО ПЪРВАНОВ
28. ЕМИЛ МАРКОВ
29. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
30. ЕМИЛ ТОМОВ
31. АЛБЕНА БОНЕВА
32. СВЕТЛА ДИМИТРОВА 
33. БОНКА ДЕЧЕВА
34. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
35. ЖИВА ДЕКОВА
36. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА
37. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
38. ТОТКА КАЛЧЕВА
39. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
40. ВАСИЛКА ИЛИЕВА
41. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА
42. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
43. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА
44. ОЛГА КЕРЕЛСКА

45. ЗОЯ АТАНАСОВА
46. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ
47. ВЕСЕЛКА МАРЕВА
48. БОРИС ИЛИЕВ
49. БОНКА ЙОНКОВА
50. ДИАНА ХИТОВА
51. БОЯН ЦОНЕВ
52. БОЯН БАЛЕВСКИ
53. ИРИНА ПЕТРОВА
54. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
55. РОСИЦА БОЖИЛОВА
56. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
57. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
58. КОСТАДИНКА НЕДКОВА
59. ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
60. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
61. ЛЮБКА АНДОНОВА
62. АННА БАЕВА
63. ГЕРГАНА НИКОВА
64. МАЙЯ РУСЕВА

тЪлкувАтЕлНо РЕшЕНИЕ от 29.12.2014 г. 
по т.Д. № 5/2013 г. НА оСгтк НА вкС

СЪДЕбНА пРАктИкА

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 5/2013
гр. София, 29 декември 2014 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска 
и Търговска колегия, в съдебно заседание на 27 ноември 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА, ПЛАМЕН СТОЕВ, ДАРИЯ ПРОДАНОВА, БОЙКА СТОИЛОВА

Ч Л Е Н О В Е :

при участието на секретаря Борислава Лазарова постави на разглеждане тълкувателно дело № 5 по 
описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия докладвано от съдия МАРИЯ ИВАНОВА



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
29

СЪДЕбНА пРАктИкА

Тълкувателното дело е образувано на осн. чл.128, вр. 
с чл.125 от Закон за съдебната власт/ ЗСВ/ и чл.292 
от ГПК с разпореждане на председателя на ВКС от 
12.03.2013 г., допълнено с разпореждания от 19.03.2013 
г., 5.06.2013 г. и 19.09.2013 г. за постановяване на 
тълкувателно решение по следните противоречиво 
решавани в практиката на ВКС и съдилищата въпроси:

1. Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде 
обявена за недействителна по реда на чл.135 от 
Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ цялата 
разпоредителна сделка, извършена с имот в

режим на съпружеска имуществена общност?
2. Каква е сделката на разпореждане със семейното 

жилище – лична собственост на единия съпруг, 
извършена от него без съгласие на другия съпруг и без 
разрешение на районния съд ?

3. Какви са последиците при извършване на 
доброволна делба без участието на единия съпруг, 
когато идеална част от съсобствения имот се 
притежава в режим на съпружеска имуществена 
общност?

4. Допустимо ли е установяване на трансформация 
на лично имущество на осн. чл.23, ал.1 и 2 от Семейния 
кодекс / чл.21, ал.1 и 2 СК, отм./ в случаите на 
придобиване на недвижим имот през време на брака 
чрез договор за покупко-продажба на името на двамата 
съпрузи?

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия 
на Върховния касационен съд, за да се произнесе по 
поставените въпроси, съобрази следното:

По първия въпрос: Може ли за личен дълг на единия
съпруг да бъде обявена за недействителна по 

реда на чл.135 от ЗЗД цялата разпоредителна сделка, 
извършена с имот в режим на съпружеска имуществена 
общност?

В част от съдебните решения се приема, че за личен 
дълг на единия съпруг увреждащата кредитора сделка 
с имот в режим на съпружеска имуществена общност, 
се обявява за относително недействителна изцяло, 
по реда на чл.135 ЗЗД. Съпружеската имуществена 
общност е бездялова и неделима и съдилищата следят 
както за съвместната процесуална легитимация 
на съпрузите, като страна по увреждащата сделка, 
така и за режима на разпореждане, когато прилагат 
материалния закон. Увреждащата сделка е с общо за 
съпрузите право и затова не може прехвърлянето да е 
недействително само частично. Докато трае бракът, 
никой от съпрузите не може да се разпорежда с дела, 

който би получил при прекратяване на имуществената 
общност – чл.24, ал.1 от Семейния кодекс/СК/. От 
забраната следва, че предмет на отмяна е цялата 
увреждаща сделка - разпореждането с целия имот, а 
не с някаква идеална част от него, каквато съпругът 
не притежава преди прекратяване на общността. 
Успешното провеждане на Павловия иск не е начин за 
прекратяване на съпружеската общност, посочен в 
чл.27 СК. Съпружеската имуществена общност се 
прекратява с насочване на изпълнението върху имота 
по реда на гл.44 от Гражданския процесуален кодекс/ 
ГПК/ и с влизане в сила на решението за откриване на 
производството по несъстоятелност срещу съпруг 
– едноличен търговец или неограничено отговорен 
съдружник, на осн. чл.27, ал.4 и 5 СК.

В други съдебни решения се приема, че за личен 
дълг на единия съпруг увреждащата кредитора сделка 
се обявява за относително недействителна по 
реда на чл.135 ЗЗД за ½ ид.ч. от прехвърления имот, 
притежаван в режим на съпружеска имуществена 
общност. Съпружеската имуществена общност е 
особена бездялова съвместна собственост и затова 
разпореждането с притежаваните в такъв режим 
права следва да се извършва от съпрузите съвместно. 
За задължения, поети от единия или от двамата съпрузи 
за задоволяване на  нуждите на семейството, те 
отговарят солидарно – чл.32, ал.2 СК/чл.25, ал.2 СК, отм./ 
Солидарните задължения на съпрузите се обезпечават 
с имущество, притежавано в съпружеска общност. 
По аргумент за противното следва да се приеме, че 
законодателят допуска разделност на имуществената 
общност в случаите, когато задължението на единия 
съпруг е лично – не е поето за посрещане на нужди 
на семейството. В подкрепа на това са указанията 
в ТР №2/27.12.2001 г. по т.д. №2/2001 г. на ОСГК на 
ВКС, т.1. Там е прието, че ако съпругът – едноличен 
търговец поеме задължения във връзка с търговската 
му дейност, другият съпруг не отговаря солидарно; за 
тези задължения съпругът - длъжник отговаря с цялото 
имущество, включено в търговското предприятие и с 
½част от имуществото, притежавано в съпружеска 
общност, на осн. чл.614, ал.2 ТЗ. Следователно, ако 
дългът е личен на единия съпруг, обезпечението му 
се покрива от ½ид. част от общото имущество на 
съпрузите, затова обявената по реда на чл.135 ЗЗД 
относителна недействителност не може да обхваща 
разпореждането на съпруга –недлъжник. Значението 
на Павловия иск не се изчерпва само с обезпечаване 
на вземането на кредитора. Последица на решението, 

тЪлкувАтЕлНо РЕшЕНИЕ от 29.12.2014 г. 
по т.Д. № 5/2013 г. НА оСгтк НА вкС
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с което този иск се уважава е и обезпечаването на 
материалноправните предпоставки за законност на 
последващия изпълнителен процес. Такава предпоставка 
е принадлежността на обекта, върху който е насочено 
изпълнението, към имуществото на съпруга-длъжник. 

Общото събрание на Гражданската и Търговската 
колегия на ВКС намира следното:

Павловият иск е облигационен, а не вещен иск. 
Няма спор в правната доктрина за това, какви са 
последиците от решението за уважаване на Павловия 
иск. Изрично е посочено, че увреждащата сделка остава 
действителна за страните по нея (прехвърлител/и 
и приобретател). Сделката е недействителна, 
т.е. счита се за нестанала, само по отношение на 
кредитора-ищец.

От това следва, че искът с правно основание 
чл.135 ЗЗД няма вещноправно действие. При 
уважаването му, прехвърленото имущество не излиза 
от патримониума на приобретателя. При успешното 
провеждане на Павловия иск, кредиторът-ищец по 
паричното вземане получава възможността да насочи 
изпълнението за удовлетворяване на вземането си 
към прехвърленото имущество, независимо, че то е 
преминало в патримониума на трето лице. Интересът 
от провеждането на иска по чл.135 ЗЗД е обусловен 
от създаването на възможност за насочване на 
принудително изпълнение към чужда вещ, доколкото 
приобретателят й не отговаря за задълженията 
към кредитора. Собственикът на тази вещ понася 
санкцията да търпи изпълнение срещу нея за чужд 
дълг, ако е бил недобросъвестен при възмездното й 
придобиване – действал е със  знанието, че сделката е 
увреждаща – чл.135 ал.1 предл.2 ЗЗД, или ако е придобил 
вещта безвъзмездно.

Уважаването на иска не създава солидарна 
отговорност между ответниците за изпълнение на 
паричното задължение, легитимиращо ищеца като 
кредитор, както и не легитимира приобретателя като 
длъжник. За него единствено се въвежда задължението 
да предостави имуществото си за удовлетворяването 
на чуждо парично задължение. Ако той иска да 
се освободи от изпълнението, може да плати на 
кредитора, погасявайки задължението на праводателя 
си, като след това може да иска възмездяване от него.

Аналогията с чл.614 ТЗ и въобще с хипотезите на 
чл.27 ал.3 и 4 СК е неуместна, защото при тях правното 
положение на вещта е различно. В тези хипотези, 
имуществото се е намирало в патримониума на 
съпрузите към правно релевантната дата (решението 

за обявяване в несъстоятелност, изпълнението) 
и прекратяването на съпружеската имуществена 
общност е последица от несъстоятелността, респ. от 
способа на индивидуалното принудително изпълнение. 
Там съпругът недлъжник запазва правата си върху ½ 
ид.ч. при условията на обикновена съсобственост, 
а частта на съпруга длъжник се включва в масата на 
несъстоятелността, респ. бива възложена другиму. 

Предпоставка за провеждане на Павловия иск 
е вещта вече да е отчуждена. След като вещта е 
отчуждена, съпружеската имуществена общност 
върху нея е била прекратена с настъпването на вещно-
транслативното действие на разпореждането. 
Собственик на имота е третото лице - приобретател. 
С уважаването на иска по чл.135 ЗЗД, сделката си остава 
действителна, имотът не се връща в патримониума 
на съпрузите и съпружеската имуществена общност 
върху него не се възстановява.

Аргументите, обуславящи крайния извод, че по 
отношение на кредитора сделката е недействителна 
за ½ ид.ч., а не за целия имот не са на плоскостта 
на вещното право и съпружеската имуществена 
общност, а на плоскостта на облигационното 
право и по-конкретно на активната и пасивната 
материалноправна легитимация на страните по иска и 
предмета на доказване.

Извън поставения за тълкуване въпрос е 
отговорността на съпрузите като солидарни длъжници. 
Предмет на разглеждане и отговор е хипотезата, в 
която дългът е личен на единия от съпрузите.

Ищецът по Павловия иск има материалноправната 
легитимация на кредитор с подлежащо на принудително 
удовлетворяване вземане; материалноправната 
легитимация на длъжник има единият от съпрузите-
ответници. От субективна страна е необходимо 
знание на този длъжник, че сделката е увреждаща по 
отношение на този кредитор. Ищецът по Павловия иск 
няма материалноправната легитимация „кредитор” на 
другия съпруг- ответник, съответно по отношение на 
ищеца този ответник няма качеството на длъжник. 
Оттук следва действителността на извършеното 
от него разпореждане с част от имота и липсата на  
увреждане на кредитора от обективна и от субективна 
страна. Павловият иск не може да бъде уважен срещу 
съпруга - ответник, който не е длъжник и неговото 
действие да се счита за нестанало по отношение на 
чужд кредитор, за чужд дълг.

По втория въпрос: Каква е сделката на разпореждане 
със семейното жилище - лична собственост на единия 
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съпруг, извършена от него без съгласие на другия съпруг 
и без разрешение на районния съд ?

В част от съдебните решения се приема, че 
разпореждането със семейното жилище – лична 
собственост на единия съпруг, извършено без 
съгласието на другия съпруг и без разрешение на районния 
съд, е нищожно поради противоречие със закона. 
Нормата на чл.26 СК /чл.23 СК, отм./ е императивна - 
установена в публичен интерес, а нарушаването й води 
до нищожност на разпоредителната сделка - тя не 
поражда правни последици. С чл.26 СК/ чл.23 от СК, отм./ 
е въведено ограничение на личната собственост на 
съпруга върху семейното жилище, като за валидността 
на разпоредителната сделка с жилището се изисква 
съгласието и на съпруга – несобственик. Законът не 
предвижда възможност за отстраняване на порока 
и заздравяване на сделката с даване на съгласие от 
съпруга - несобственик след сключването й.

В други съдебни решения се приема, че съгласието по 
чл.26 СК /чл.23 СК, отм./ не е елемент от фактическия 
състав на разпоредителната сделка със семейното 
жилище - лична собственост на единия съпруг, но 
обуславя правното й действие. Със съгласието се 
взема положително отношение към извършеното от 
съпруга - собственик на жилището разпореждане и се 
допуска неговото правно действие, затова съгласие 
може да бъде дадено и след сключването на сделката. 
Сделката на разпореждане със семейното жилище – 
лична собственост на единия съпруг, извършена без 
съгласието на другия и без разрешение на районния 
съд е относително недействителна за съпруга 
- несобственик и се превръща в действителна /
заздравява се/ с даване на съгласие от него.

Общото събрание на Гражданската и Търговската 
колегия на ВКС намира за правилно второто разрешение 
на въпроса: 

Сделката на разпореждане със семейното жилище 
– лична собственост на единия съпруг, извършена от 
него без съгласието на другия и без разрешение на 
районния съд, е относително недействителна спрямо 
съпруга – несобственик, чийто конкретен интерес 
засяга. Относителната недействителност, според 
дадената й в ТР №1/19.04.2004 г. на ОСГК на ВКС 
характеристика, предполага действителна правна 
сделка, която поражда желаните и целени правни 
последици, но по силата на закона тази сделка няма 
действие спрямо едно или няколко лица. Правото да 
се иска прогласяване на  недействителността на 
конкретен акт на разпореждане е дадено именно на 

лицата, които са защитени от нормата на закона, 
т. е. лицата с конкретен материален интерес. За 
тези лица недействителността на сделката е една 
възможност, едно право, упражняването на което 
зависи само от тях. Последиците на относителната 
недействителност са ограничени спрямо определени 
лица и по отношение на определени имущества, тя 
няма действие по отношение на всички и може да бъде 
заздравена.

Разпоредителнатата сделка със семейното жилище 
– лична собственост на съпруга-прехвърлител, поражда 
незабавни последици за сключилите я страни, но няма 
действие за другия съпруг, ако той не е дал съгласие за 
разпореждането и липсва разрешение на районния съд 
за него. Така извършеното разпореждане със семейното 
жилище е в относително, нестабилно, временно 
положение. Съпругът – несобственик може да оспори 
сделката с иск за обявяване на недействителността 
й, а упражняването на това право не е ограничено 
със срок. Сделката се заздравява, ако съпругът - 
несобственик даде съгласие за нея след сключването 
й във формата по чл.42, ал.2 ЗЗД или ако не я оспори по 
исков ред. Това разрешение отчита както защитените 
с изискването за съгласие по чл.26 СК /23 СК отм./ 
права на съпруга - несобственик и семейния интерес, 
така и интереса на третото лице – приобретател 
по сделката и сигурността на гражданския оборот. 
Да се приеме, че въпросната разпоредителна сделка е 
нищожна поради противоречие със закона е пресилено 
и при сравнение с разпоредбата на чл.24, ал.4 СК /
чл.22, ал.3 от СК, отм./, която предвижда по – лека 
санкция /относителна и временна недействителност, 
наричана още своебразна оспоримост/ за едноличното 
разпореждане на съпруг с общ за съпрузите недвижим 
имот /включително с притежаваното в съпружеска 
имуществена общност семейно жилище/.

По третия въпрос: Какви са последиците при 
извършване на доброволна делба без участието на 
единия съпруг, когато идеална част от съсобствения 
имот се притежава в режим на съпружеска 
имуществена общност?

Съгласно чл.75, ал.2 от Закона за наследството/ 
ЗН/, когато делбата е извършена без участието на 
някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. С оглед 
наличието на особени правила, уреждащи правните 
последици на сделки на разпореждане с имущество 
в режим на съпружеска имуществена общност, в 
практиката се поставя въпросът за приложимостта 
на разпоредбата на чл.75, ал.2 ЗН в хипотези, при 
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които идеална част от съсобствения имот, предмет 
на делбата, се притежава в режим на съпружеска 
имуществена общност.

В част от съдебните решения се приема, че 
разпоредбата на чл.75, ал.2 от Закона за наследството 
се прилага и когато идеална част от делбения имот 
принадлежи общо /бездялово, съвместно/ на двамата 
съпрузи. За да породи доброволната делба правно 
действие, в нея  следва да участват и двамата съпрузи. 
Извършената без участие на единия от тях доброволна 
делба е изцяло нищожна, както е указано в ППВС 
№7/73 г.,т.7. Съпружеската имуществена общност, 
макар бездялова, се основава на съвместни права на 
съпрузите върху общата вещ и неучастието на един 
от титулярите на тези права в делбата я опорочава, 
както неучастие на съсобственик.

В други съдебни решения се приема, че съпругът на 
съделителя, който е участвал в доброволната делба 
няма права на съделител, тъй като не притежава свой 
дял от имота преди прекратяването на съпружеската 
общност. Последиците от неучастието на съпруг 
на съделител в доброволната делба са различни в 
зависимост от това, дали при делбата съпругът – 
съделител получава в дял имота или имотът е получен 
в дял от друг съделител. Ако имотът е получен в дял 
от съпруга – съделител, неучастието на другия съпруг 
в доброволната делба е правно ирелевантно. В този 
случай договорът за доброволна делба е придобивна 
сделка, при която не е необходимо участието на 
другия съпруг. Ако делбеният имот е получен от друг 
съделител, доброволната делба не е изцяло нищожна, 
тъй като всеки съделител представлява презумптивно 
съпруга си на осн. чл. 24, ал.4 СК/чл.22, ал.3 СК, отм./ 
В този случай никой от съделителите не може да се 
позовава на неучастието на своя или на нечий друг 
съпруг. Единствено съпругът, който не е знаел за 
доброволната делба, може да я оспори в срока по 
чл.24, ал.4 СК / чл.22, ал.3 СК, отм./. В противен случай 
тя поражда действие и за него. Правилата, които 
уреждат отношенията между съделителите, не се 
прилагат в други отношения, ако за тях съществуват 
особени правила.

Общото събрание на Гражданската и Търговската 
колегия на ВКС намира за правилно второто разрешение 
на въпроса:

Доброволната делба /договорът за делба/ е 
самостоятелен вид възмезден договор, с който се 
прекратява съсобствеността върху общата вещ / или 
вещи/ – чл.69 - 80 ЗН, чл.35 от Закона за собствеността 

/ЗС/, чл.202 ЗУТ и ТР №3/19.12.2013 г. на ОСГК. Договорът 
за делба има вещнопрехвърлително действие за 
предмета на делбата - притежаваните в обикновена 
съсобственост идеални части от делбения имот / 
или имоти/ се превръщат в право на собственост 
върху отделни реално обособени обекти и общото 
имущество се разпределя между съделителите, 
съобразно правата им в съсобствеността.

Ако идеална част от съсобствения имот се 
притежава в режим на бездялова съпружеска 
имуществена общност, материалноправното 
изискване за действителност на доброволната 
делба в чл.75, ал.2 ЗН следва да се тълкува във връзка 
с по-късно приетия СК и отстъпва на въведения с 
кодекса специален режим на съпружески имуществени 
отношения. СК е нов и специален закон по отношение 
на ЗН. По-късно приетите и влезли в сила правни норми  
въздействат върху приложното поле и съдържанието 
на заварените норми. 

Последиците от неучастието на единия съпруг в 
договора за делба, когато идеална част от делбения 
имот се притежава в режим на съпружеска имуществена 
общност, са различни в зависимост от това дали 
имотът е получен в дял от съпруга – съделител или от 
друг от съделителите. В първия случай договорът за 
делба е придобивна сделка и участие на другия съпруг 
не е необходимо – арг. от чл.21 от СК. Във втория 
случай договорът за делба е акт на разпореждане с 
притежаваната в съпружеска имуществена общност 
идеална част от имота и не е нищожен, а относително 
недействителен спрямо неучаствалия съпруг, на осн. 
чл.24, ал.4 СК / чл.22, ал.3 СК, отм./.

Доброволната делба, извършена без участие на 
единия съпруг, когато идеална част от имота се 
притежава в режим на съпружеска имуществена 
общност, не е нищожна на осн. чл.75, ал.2 ЗН и не може 
да бъде оспорена на това основание от който и да е 
от съделителите. Единствено в случай, че делбеният 
имот не е поставен в дял на съпруга – съделител, а 
е получен от друг съделител, доброволната делба е 
непротивопоставима на неучаствалия съпруг и може да 
бъде оспорена само от него по реда на чл.24, ал.4 от СК 
/ чл.22, ал.3 СК, отм./. С уважаване на конститутивния 
иск с пр. осн. чл.24, ал.4 СК вещнопрехвърлителното 
действие на договора за делба отпада изцяло и делбата 
следва да се извърши отново.

По четвъртия въпрос: Допустимо ли е установяване 
на трансформация на лично имущество на осн. чл.23, 
ал.1 и 2 от СК / чл.21, ал.1 и 2 СК, отм./ в случаите на 
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придобиване на недвижим имот през време на брака 
чрез договор за покупко-продажба на името на двамата 
съпрузи?

В част от съдебните решения се приема, че в 
случаите на придобиване на недвижим имот по време 
на брака, с договор за продажба на името на двамата 
съпрузи не може да се установява пълна или частична 
трансформация на лично имущество в полза на единия 
съпруг, по негов иск или възражение. Съвместното 
участие в договора и удостоверяването, че цената 
е платена от купувачите има характер на декларация 
на двамата съпрузи, с която те взаимно – помежду си 
и спрямо третите лица, признават равния си принос 
в придобиването, вкл. при небрачен произход на 
вложените средства. Дори вложените в покупката на 
имота средства да са дарени само на единия съпруг от 
трети лица, той е предоставил част от тях на другия 
на някакво облигационно основание /дарение, заем, в 
изпълнение на задължението по чл. 17 СК/, което е без 
значение за характера на собствеността. В зависимост 
от това основание, предоставилият средствата 
съпруг може да претендира преимуществен дял от 
общото имущество, да отмени дарението, да иска 
връщане на заем, но искът за преобразуване на лично  
имущество в придобит по време на брака имот, при 
участието на другия съпруг в придобивната сделка 
е неоснователен. Плащането на цената с лични на 
единия съпруг средства, когато и двамата съпрузи 
са сключили договора за продажба, не се свързва 
от закона с вещноправни последици. Вътрешните 
отношения между съпрузите подлежат на уреждане 
след прекратяването на брака в зависимост от 
основанието, на което са дадени средствата.

В други съдебни решения се приема, че при 
посочените във въпроса предпоставки може да се 
установява само частична трансформация на лично 
имущество на всеки от съпрузите, до размер на 
презумптивно равните, на осн. чл. 30, ал.2 от Закона за 
собствеността/ ЗС/ и чл.183 ЗЗД, за двамата купувачи 
части от закупения имот.

В трета група съдебни решения се приема, че при 
придобиване на недвижим имот през време на брака с 
договор за покупко – продажба на името на двамата 
съпрузи, може да се установява пълна и частична 
трансформация на лично имущество. Законът не 
поставя установяването на трансформацията на 
лично имущество в зависимост от формалното 
участие на съпрузите в договора за продажба, като 
възмездно придобивно основание. Характерът на 

собствеността върху придобития имот се определя 
от този на вложените в придобиването средства, 
обективиращи приноса за него.

Общото събрание на Гражданската и Търговската 
колегия намира за правилно третото разрешение на 
въпроса:

През време на брака при законов режим на общност 
по СК, съпрузите могат да придобиват вещи и права 
върху вещи като лични - чл.22 СК и в съпружеска 
имуществена общност – чл.21 СК. СК е нов и специален 
закон по отношение на ЗС и ЗЗД. Искът по чл.23 от 
СК е коректив на съпружеската общност, като режим 
на имуществени отношения по СК и на съвместният 
принос, като нейно основание и обяснение. Съпружеска 
имуществена общност възниква върху вещите и 
вещните права, придобити от съпрузите по време на 
брака в резултат на съвместен принос, независимо от 
това на чие име са придобити – чл.21, ал.1 СК. И пак 
независимо от това на чие име е придобита вещта 
/имотът/, може да се установява трансформация на 
лично за всеки от съпрузите имущество.

Съвместният принос на съпрузите се предполага 
оборимо при възмездните придобивни основания, 
какъвто е договорът за покупко – продажба на 
недвижим имот – чл.21, ал.3 СК. Критерият за 
преобразуване на лично имущество в закупения през 
време на брака имот е изцяло обективен – изследва 
се характерът на вложените в придобиването 
средства. Съпругът, притежавал преобразуваното 
лично имущество, може по всяко време на брака и 
след неговото прекратяване да предяви положителния 
установителен иск за признаване личния  характер на 
придобитото имущество, с което да го отграничи 
и изключи от съпружеската имуществена общност. 
Това е правна възможност, предоставена на всеки 
от съпрузите. Затова, ако намерението им е било 
да придобият общо, воля на съпруга е да не релевира 
личния си принос в придобиването. Размяната на 
документални изявления /пълномощно, обратно писмо 
и други документи, които доказват воля да се придобие 
на лично основание/ трудно може да се предположи и 
реализира през време на брака. Плащането на цената 
в брой при сключване на договора сочи, че съпрузите 
са разполагали с паричните средства в момента 
на придобиването, както и че трансформацията е 
възможна при доказване произхода на средствата. 
Облигационни отношения между съпрузите възникват 
при плащане на цената със заемни средства, когато 
задължението за връщането им е поето солидарно от 
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двамата за нуждите на семейството – чл.32, ал.2 СК/ 
чл.25, ал.2 СК, отм./. Само в този случай изплащането 
на заема с лични на единия съпруг средства не променя 
възникналото в съпружеска общност вещно право.

С уважаване на иска за трансформация на лично 
имущество в придобития по време на брака имот 
се установява, че имотът е изцяло или отчасти 
личен на претендиращия я съпруг и не се притежава 
в съпружеска имуществена общност. Придобитото 
през време на брака, независимо на чие име, е с 
характера на вложените в придобиването средства. 
Ако те са изцяло или отчасти лични на единия съпруг, 
другият няма принос в придобиването - изцяло или за 
съответната част, макар да участва в придобивната 
сделка. Бракът не е средство за неоснователно 
обогатяване. Съществен е приносът в придобиването, 
а не това на чие име е придобит имотът. Последното 
има значение при прилагане на общия закон – ЗС и ЗЗД, 
но при избран законов режим на разделност по новия 
СК, в сила от 1.10.2009 г..

Поради изложеното, Общото събрание на 
Гражданската и Търговската колегия на ВКС

Р Е Ш И:
1. За личен дълг на единия съпруг разпоредителната 

сделка с имот, притежаван в режим на съпружеска 
имуществена общност, се обявява за относително 
недействителна по реда на чл.135 ЗЗД за ½ идеална 
част от имота.

2. Сделката на разпореждане със семейното жилище 
– лична собственост на единия съпруг, извършена 
от него без съгласието на другия и без разрешение 
на районния съд е относително недействителна  
спрямо съпруга – несобственик. Сделката може да 
бъде заздравена с даване на съгласие от съпруга – 
несобственик след сключването й.

3. Доброволната делба, извършена без участие на 
единия съпруг, когато идеална част от съсобствения 
имот се притежава в режим на съпружеска 
имуществена общност, не е нищожна на осн. чл.75, ал.2 
ЗН. Тя е непротивопоставима на неучаствалия съпруг и 
може да бъде оспорена само от него по реда на чл.24, 
ал.4 СК /чл.22, ал.3 СК, отм./, ако делбеният имот не е 
получен в дял от съпруга - съделител

4. В случаите на придобиване на недвижим имот 
през време на брака с договор за покупко – продажба 
на името на двамата съпрузи може да се установява 
пълна и частична трансформация на лично имущество, 
на осн. чл.23, ал.1 и 2 СК / чл.21, ал.1 и 2 СК, отм./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ
на Търговска колегия:

ТАНЯ РАЙКОВСКА 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ПЛАМЕН СТОЕВ
ДАРИЯ ПРОДАНОВА
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

1. НИКОЛА ХИТРОВ ....................................................................
2. РОСИЦА КОВАЧЕВА  .............................................................
3. ЖАНИН СИЛДАРЕВА  ...........................................................
4. КАПКА ЮСТИНИЯНОВА  ......................................................
5. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ................................................... о.м.т.3
6. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ ................................................................
7. ТЕОДОРА НИНОВА ......................................................... о.м. 
8.ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА ...................................ом т.3,т.4 .
9.БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА .................................. ом т.3,т.4 
10. СТОИЛ СОТИРОВ  ................................................................
11. МАРГАРИТА СОКОЛОВА  ...................................................
12. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА  .............................................................
13. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ  .................................................
14. СВЕТЛА ЦАЧЕВА  ...................................................................
15. ЛЮБКА БОГДАНОВА ..................................о.м т.1,т.4 .
16. РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА 
17. ВЕСКА РАЙЧЕВА ........................................... о.м. т.1,т.4 
18. МАРИЯ СЛАВЧЕВА ............................................................... 
19. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА ................................................ о.м. 
20. ЗЛАТКА РУСЕВА  ...................................................................
21. ДИЯНА ЦЕНЕВА .................................................... о.м. т.3 
22. МАРИЯ ИВАНОВА ................................................ о.м. т.1
23. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА ....................................о.м. т.3 ..
24. МАРИАНА КОСТОВА  ..........................................................
25. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА ........................................... о.м. т.1 
26. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА .................................... о.м. т.4 
27. МАРИО ПЪРВАНОВ  ............................................................
28. ЕМИЛ МАРКОВ ...................................................................... 
 29. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА ...................................... о.м. т.3 
30. ЕМИЛ ТОМОВ  .......................................................................
31. АЛБЕНА БОНЕВА .................................................. о.м. т.3 
32. СВЕТЛА ДИМИТРОВА  ........................................................
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33. БОНКА ДЕЧЕВА..................................................... о.м. т.1
34. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА ........................................................
35. ЖИВА ДЕКОВА .............................................. о.м. т.3,т.4
36. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА .....................................................
37. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА ................................................ о.м.
38. ТОТКА КАЛЧЕВА ................................................... о.м. т.3
39. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА ....................................... о.м. т.4
40. ВАСИЛКА ИЛИЕВА ...............................................................
41. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ............................................ о.м. т.3
42. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА ...........................................................
43. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА ............................................ о.м. т.1
44. ОЛГА КЕРЕЛСКА .................................................... о.м. т.1
45. ЗОЯ АТАНАСОВА ..................................................................
46. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ ............................................................
47. ВЕСЕЛКА МАРЕВА ...............................................................
48. БОРИС ИЛИЕВ .......................................................................
49. БОНКА ЙОНКОВА ................................................ о.м. т.3
50. ДИАНА ХИТОВА .................................................... о.м. т.3
51. БОЯН ЦОНЕВ ......................................................... о.м. т.3
52. БОЯН БАЛЕВСКИ .................................................................
53. ИРИНА ПЕТРОВА ..................................................................
54. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА .................................... о.м. т.3
55. РОСИЦА БОЖИЛОВА..........................................................
56. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ ..........................................................
57. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ ....................................................
58. КОСТАДИНКА НЕДКОВА ...................................................
59. ГЕНИКА МИХАЙЛОВА .........................................................
60. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА .........................................................
61. ЛЮБКА АНДОНОВА .............................................................
62. АННА БАЕВА ..........................................................................
63. ГЕРГАНА НИКОВА .................................................................
64. МАЙЯ РУСЕВА .......................................................................

Особено мнение по тълкувателно дело №5/2013 г. на 
ОСГТК на ВКС, по въпрос №1

Считаме, че на въпроса следва да се даде следният 
отговор: За личен дълг на единия съпруг по реда на 
чл.135 ЗЗД се обявява за относително недействителна 
цялата разпоредителна / увреждаща кредитора/ 
сделка с имот, притежаван в режим на съпружеска 
имуществена общност /СИО/.

Съображенията ни за това са:
Правото на кредитора по чл.135 ЗЗД да бъдат 

обявени за относително недействителни спрямо 
него действията, с които длъжникът го уврежда, е 
материално преобразуващо право, което се упражнява 
с конститутивен иск. Целта на воденето му е 
връщане на имота –предмет на увреждащата сделка, 
в патримониума на длъжника /р. №169/85 г. ОСГК/. 

Искът по чл.135 ЗЗД е отменителен и кредиторът 
се удовлетворява от възстановеното имущество 
на длъжника /ППВС №1/1964 г./Функцията на 
правото по чл.135 от ЗЗД е да запази от намаляване 
длъжниковото имущество и да го подготви за 
принудително изпълнение. Затова Павловият, както и 
сурогационният иск, са вид обезпечение. Увреждащата 
сделка е непротивопоставима само на обезпечения по 
реда на чл.135 ЗЗД кредитор –по отношение на него 
имотът се запазва в имуществото на длъжника във 
вида и положението, в които е бил преди сключване на 
сделката. Между сключилите я страни и за всички други 
лица /включително кредитори, които не са упражнили 
правото по чл.135 ЗЗД/ сделката е действителна.

На осн.чл.27, ал.4 и 5 СК / чл.26, ал.3 СК , отм./ 
съпружеската имуществена общност/ СИО/ за имота 
се прекратява с насочено върху него изпълнение по 
реда на гл.44 от ГПК или с влизане в сила на решението 
за откриване на производство понесъстоятелност 
за съпруг –ЕТ или неограничено отговорен съдружник. 
Затова с иска по чл.135 ЗЗД следва да се обезпечи 
принудителното изпълнение върху имота по реда на 
гл.44 ГПК или в производството по несъстоятелност, 
като притежаван от съпрузите/ един от които е 
длъжник/ в СИО. Разпоредителната сделка се отменя 
/обявява за относително недействителна/ за целия 
имот само спрямо ищеца- кредитор, за да събере 
вземането си от частта на съпруга - длъжник, която 
ще се обособи в принудителното изпълнение върху 
общия за съпрузите имот.

Прекратяването на СИО по волята на съпрузите е 
изричен и формален акт с точно определено съдържание 
–чл.27, ал.3 СК. Затова не може да се приеме, по аналогия 
с отказа от несеквестируемост при прехвърляне 
на имота от длъжника, че с разпоредителната 
сделка съпрузите са се отказали от СИО за имота, 
общността е прекратена /отпаднала/ и искът по 
чл.135 ЗЗД следва да се уважи за половината от имота. 
Уредбата на несеквестируемостта, също както и на 
СИО е с императивни норми. Несеквестируемостта 
обаче почива на непрехвърлимостта на правото –по 
естеството му или като въведена от  закона в полза на 
длъжника - и в последния случай той може да се откаже 
от нея, като сам прехвърли имота.

Не може и не е нужно - при сегашната уредба на
принудителното изпълнение върху имот, притежаван 

в СИО, като начин за прекратяването й в СК, вр. с гл.44 
ГПК, ТЗ, ДОПК - на иска по чл.135 от ЗЗД да се придава 
значението на иск по чл.14, ал.1 от СК/68 г./чл.26, ал.1 
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СК/09 г./. Този конститутивен иск кредиторът е водил 
преди изменението на СК и ГПК, отм., с новата гл.40а 
през 1976 г., за да прекрати СИО върху определена вещ 
през време на брака на длъжника, поради важни причини 
/личния дълг на съпруга/ и да събере принудително 
вземането си от обособения с прекратяването дял на 
съпруга длъжник. Обезпечителният Павлов иск също е 
конститутивен иск на кредитора, но няма друга цел и 
полезност, освен да запази имуществото на длъжника 
от намаляване и видоизменяне във вреда на кредитора.

Ако прекратяването на СИО е по повод 
принудителното изпълнение върху имота за личен дълг 
на единия съпруг /според поставения въпрос/, следва да 
се съобразят начинът и моментът на прекратяване, 
посочени СК и ГПК, ТЗ и ДОПК. Вярно е, че в случая 
изпълнението по гл.44 от ГПК пази по-скоро буквата, а 
не духа на закона. Съпругът недлъжник, чийто интерес 
най-вече законът брани с тази глава /поставяйки го в 
специфично положение с правата по чл.502, 503 и 505 
ГПК, за да се избегне съсобственост върху имота 
между него и третото лице, купило дела на длъжника 
на публична продан/ вече се е разпоредил валидно с 
имота. Обособената в принудителното изпълнение 
„негова” част от имота не може да бъде продадена 
отново с негово съгласие и в негова полза –чл.504, ал.2, 
вр. с чл.500 ГПК. Прехвърлянето на имота поставя под 
съмнение интереса на съпруга - недлъжник да придобие 
привилегировано частта на съпруга –длъжник –чл.505 
ГПК, за разлика от безспорното наличие на такъв 
интерес при изпълнение върху имот –СИО в общия 
случай. Изпълнението по гл.44 ГПК, обаче, предоставя 
по - благоприятни възможности и за взискателя, който 
може да събере вземането си по - бързо, с насочване 
изпълнението и върху други вещи –лични на длъжника и 
СИО, посочени от съпрузите –чл.502 ГПК. Третото лице 
–приобретател понася последиците от изпълнението 
върху имота по относително недействителната 
сделка, но не отговаря за дълга с друго имущество.

Приетият от ОСГТК отговор води на практика 
до почти същия резултат, но по старата, до 1976 г., 
законодателна техника. Частта на длъжника от имота, 
притежаван в СИО, се обособява по исков ред / с иска 
по чл.135 ЗЗД/, като предпоставка за принудително 
изпълнение върху нея, а не в самото изпълнение, според 
предвиденото в сега действащия закон основание за 
прекратяване на СИО по чл.27, ал.4 и 5 СК. Изпълнението 
е върху съсобствения на съпруга длъжник с третото-
лице, приобретател по увреждащата сделка, имот –
чл.500 от ГПК /гл.43 ГПК/. Така се избягва приложението 

на специалните правила за принудително изпълнение 
върху имот в СИО, където ги има  - гл.44 ГПК и чл.259 
ДОПК /разпоредбата е изпусната, но се прибавя към 
основанията за прекратяване на СИО по чл.27, ал.4 и 
5 СК чрез корективно тълкуване/. Този отговор също 
почива на общата за уредбата предпоставка, че 
при принудително изпълнение за личен дълг на единия 
съпруг, имотът е съвместна бездялова собственост 
на съпрузите в отношенията между тях и съсобствен 
им при равни дялове спрямо кредитора. Отговорът 
следва прагматичното, утвърдено в практиката 
разбиране, че не е необходимо / и не може, според 
цитираната в мотивите на ТР съдебна практика/ да 
се обезпечава със запор, възбрана и с иска по чл.135 от 
ЗЗД имущество / в случая дела от имота на съпруга 
–недлъжник/, върху което кредиторът не може да 
насочи принудително изпълнение. Относно момента 
и начина на прекратяване на СИО върху имота, обаче, 
отговорът няма опора в действащия закон.

Подписали особеното мнение съдии от ВКС:
Съдия Мария Иванова
Съдия Олга Керелска
Съдия Илияна Папазова
Съдия Гълъбина Генчева
Съдия Теодора Гроздева
Съдия Веска Райчева
Съдия Любка Богданова
Съдия Бонка Дечева
Съдия Елеонора Чаначева

Особено мнение по т. 3 наТР№/2013г. на ОСГТК на 
ВКС по тълкд№/2013г

В т.3 от тълкувателното решение се приема, че 
доброволна делба, извършена без участие на единия 
съпруг, когато идеална част от съсобствения имот 
се притежава в режим на съпружеска имуществена 
общност, не е нищожна на основание чл.75, ал.2 
ЗН. Приема се, че тя е непротивопоставима на 
неучаствалия съпруг и може да бъде оспорена само 
от него по реда на чл.24, ал.4 СК /чл.22, ал.3 СК от 
1985г./отм./, ако делбеният имот не е получен в дял от 
съпруга-съделител.

При приемане на това разрешение на поставения 
въпрос не са взети предвид особеностите на делбата 
като договор, който съществено се различава от 
договорите, с които се извършва разпореждане с 
вещни права върху вещ и установените в ЗН специални 
правила.
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Считаме, че разпоредбата на чл.24, ал.4 СК /чл.22, 
ал.3 СК от 1985г./отм./ може да намери приложение 
само по отношение на извършено от единия съпруг 
действие на разпореждане с обща недвижима вещ, но 
не и в хипотеза, при която е сключен договор за делба 
на имот, идеална част от който се притежава в режим 
на съпружеска имуществена общност.

Договорът за доброволна делба представлява 
самостоятелен вид договор, който съществено 
се различава от договорите, с които се извършва 
разпореждане с вещни права върху вещ. Целта на 
този договор е да бъде ликвидирано състоянието на 
съсобственост върху определено имущество, като 
всеки съсобственик получи реален дял, доколкото това 
е възможно, срещу което и останалите съсобственици 
при възможност да получат такъв реален дял, 
максимално близък по стойност до стойността на 
дела им в съсобствеността /т.2 на ТР №3/19.12.2013г. 
на ОСГК на ВКС/, т.е. по възможност съсобственото 
имущество да бъде разпределено между всички 
участващи в съсобствеността лица. С оглед на тези 
особености на договора за делба законът установява 
специални изисквания по отношение на неговата форма 
и особени правила по отношение на сключването, 
съдържанието и недействителността /чл.34-36 ЗС; 
чл.202 ЗУТ; чл.72-80 ЗН/.

Съдебната практика категорично приема, че 
делба на съсобствен имот, когато идеална част 
от него се притежава в режим на съпружеска 
имуществена общност, е допустима. Макар 
съпружеската имуществена общност да се подчинява 
на особен режим като бездялова съсобственост, 
всеки един от съпрузите при сключването на 
договор за доброволна делба запазва качеството 
си на съсобственик по отношение на останалите 
участници в съсобствеността, вкл. и по отношение 
на своя съпруг, и притежава правото да участва лично 
в разпределението на общото имущество, равно на 
правото на всеки друг съсобственик, вкл. и правото 
да получи самостоятелен дял, който да придобие в 
индивидуална собственост при условията на чл.22 
СК. Съпругът, както и останалите съсобственици, 
разполага с правото да изрази волята си дали 
желае съсобствеността да бъде прекратена чрез 
сключването на договор за делба, както и за начина, по 
който да бъде разпределено съсобственото имущество. 
Именно това право на лично участие при сключване на 
договора за делба брани разпоредбата на чл.75, ал.2 ЗН, 
осъществявайки тази защита и в хипотеза, при която 

реално обособена част от съсобственото имущество 
е поставена в дял на участващия в делбата съпруг. 
Разпоредбата на чл.24, ал.4 СК /чл.22, ал.3 от 1985г./
отм./ в подобна хипотеза не намира приложение, тъй 
като целта й е да защити правата на съпруга само при 
извършено разпореждане с притежавания в режим на 
съпружеска имуществена общност недвижим имот, 
но не и в хипотеза на придобиване на права, а още по-
малко при сключване на договор, посредством който 
правото на собственост върху идеална част от вещ 
или съвкупност от вещи се преобразува в право на 
индивидуална собственост върху реално обособена 
част от вещта. Поради това и в хипотеза, при която 
предмет на делбата е недвижим имот, идеална 
част от който се притежава в режим на съпружеска 
имуществена общност и имотът е разпределен между 
съсобствениците като всеки от тях е получил  реален 
дял, приложение следва да намери разрешението, 
дадено в т.7 на ППВС №7/1973г., съгласно което 
договорът за доброволна делба, когато като страна в 
него не участва някой от съсобствениците на вещта, 
както и съдебната делба, извършена без участието на 
някой съсобственик, са нищожни /т.7 на ППВС /7/73г./, 
тъй като неучаствалият при сключването на договора 
съпруг не е упражнил правото си да изрази воля за начина, 
по който да бъде извършено реалното разпределение 
на съсобственото имущество, включително и воля да 
придобие право на собственост.

Съдии подписалиТР№/2013г наОСГТКнаВКСсособено
мнениепот3 поизложенитепогоресъображения:

Съдия Светлана Калинова
Съдия Камелия Маринова
Съдия Емануела Балевска
Съдия Дияна Ценева
Съдия Боян Цонев
Съдия Маргарита Георгиева
Съдия Албена Бонева
Съдия Бранислава Павлова
Съдия Жива Декова
Съдия Диана Хитова
Съдия Теодора Нинова
Съдия Тотка Калчева
Съдия Емилия Василева
Съдия Бонка Йонкова
Съдия Камелия Ефремова
Съдия Ваня Алексиева
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ОСОБЕНО МНЕНИЕ КЪМ ТД №5/2013г. 
ОСГ ТК на ВКС-т.4

Даденото разрешение в т.4 от тълкувателното 
решение не може да бъде споделено и отговорът би 
следвало да е:

В случаите на придобиване на недвижим имот през 
време на брака с договор за покупко-продажба на името 
на двамата съпрузи не може да се установява пълна 
или частична трансформация на лично имущество на 
основание чл.23 СК/ чл.21 СК /отм./.

Съображения в подкрепа на този отговор са 
следните:

В разпоредбата на чл.21, ал.1 СК/19, ал.1 СК/отм./ 
се въвежда принципът за общност на придобитите 
със съвместен принос от съпрузите по време на брака 
вещи, права върху вещи и влогове, независимо от това 
на чие име са придобити. Правна последица от този 
принцип е, че съпругът, който не е страна по сделка, 
става собственик, ако има принос в придобиването. 
Правните основания с транслативен ефект са уредени 
в разпоредбата на чл.77 ЗС. Договорът за покупко- 
продажба е консенсуален и вещноправният му ефект 
настъпва по силата на изразената воля на участниците 
в сделката. Ако купувачи са и двамата съпрузи, те 
придобиват вещни права на собствено основание, 
като договарящи на основание чл.21 ЗЗД.

Презумпцията на чл.21, ал.1 СК/19, ал.1 СК/отм./ 
не е самостоятелно придобивано основание, а е 
отклонение от общото правило на чл.21 ЗЗД, че правата 
се придобиват от този, който сключва договора, 
освен ако не е сключен в полза на трето лице /чл.22 
ЗЗД/. На основание чл.21, ал.1 СК /чл.19, ал.1 СК /отм./ 
неучаствалият в договора съпруг може да придобие 
право на собственост при наличие на принос, но липсва 
разпоредба в закона, по силата на която могат да 
бъдат отречени правата на съпруга - титуляр по акта 
за собственост, с изключение на случаите, в които се 
докаже симулация или липса на принос в хипотезата на 
чл.21, ал.4 СК след изменение на СК с ДВ.в. бр.100/2010г.

Когато цената е платена с лични на единия 
съпруг средства, но другият съпруг също участва 
като страна по договора, с който е придобито 
имуществото, следва да се приеме, той не може на 
основание чл.23, ал.1 СК /чл.21, ал.2 СК/отм./ да иска 
да се признае преобразуване на лично имущество. След 
като договорът за продажба е сключен от двамата 
съпрузи, като купувачи, транслативният ефект на 
сделката е настъпил пряко в патримониума на всеки 

един от тях като страни по договора, при равни права 
и придобиването на собствеността за всеки от тях не 
става по силата на презумпцията на чл.21, ал.1 СК/чл.19, 
ал.1 СК отм./. В този случай не може да се поставя на 
разглеждане въпросът за придобиване на имущество 
изцяло или частично с лично имущество на единия 
съпруг по смисъла на чл.23 СК / чл.21 СК/ отм./, тъй 
като съпружеската общност е възникнала по силата 
на договора за покупко- продажба към деня на сделката, 
към който момент всяка от страните е  заплатила 
своята част от цената на вещта с лични средства 
/каквито са парите/. Личните парични средства на 
всеки един от съпрузите, за заплащането на които е 
направено изявление от тях и в нотариалния акт /имащ 
характер на разписка в частта му досежно платената 
цена/, в деня на сделката са се е преобразували в 
равностойност на 1/2 идеална част за всеки от тях 
от собствеността на закупения недвижим имот. 
Именно поради това по отношение на недвижимия 
имот придобит на името на двамата съпрузи не може 
да се установява пълна или частична трансформация 
на лично имущество на основание чл.23 СК/ чл.21 СК /
отм./

ПОДПИС:

Съдия Веска Райчева
Съдия Любка Богданова
Съдия Бранислава Павлова
Съдия Жива Декова
Съдия Емануела Балевска
Съдия Снежанка Николова
Съдия Пламен Стоев
Съдия Здравка Първанова
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ЧЛЕНОВЕ:
1. НИКОЛА ХИТРОВ
2. РОСИЦА КОВАЧЕВА 
3. ЖАНИН СИЛДАРЕВА 
4. КАПКАЮСТИНИЯНОВА
5. ВАНЯ АЛЕКСИЕВА
6. СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
7. ТЕОДОРА НИНОВА
8. ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
9. БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
10. СТОИЛ СОТИРОВ
11. МАРГАРИТА СОКОЛОВА
12. ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА
13. БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ 
14. СВЕТЛА ЦАЧЕВА 
15. РАДОСТИНА КАРАКОЛЕВА
16. ВЕСКА РАЙЧЕВА
17. МАРИЯ СЛАВЧЕВА
18. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА
19. ЗЛАТКА РУСЕВА
20. ДИЯНА ЦЕНЕВА
21. МАРИЯ ИВАНОВА
22. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
23. МАРИАНА КОСТОВА
24. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА
25. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

26. МАРИО ПЪРВАНОВ
27. ЕМИЛ МАРКОВ 
28. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
29. ЕМИЛ ТОМОВ
30. АЛБЕНА БОНЕВА
31. БОНКА ДЕЧЕВА
32. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
33. ЖИВА ДЕКОВА
34. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА 
35. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА 51. ГЕНИКА МИХАЙЛОВА
36. ТОТКА КАЛЧЕВА 52. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
37. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА 53. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
38. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА 54. ЛЮБКА АНДОНОВА
39. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ 55. АННА БАЕВА
40. ВЕСЕЛКА МАРЕВА 56. ГЕРГАНА НИКОВА
41. БОРИС ИЛИЕВ 57. МАЙЯ РУСЕВА
42. БОНКА ЙОНКОВА
43. ДИАНА ХИТОВА
44. БОЯН ЦОНЕВ
45. БОЯН БАЛЕВСКИ
46. ИРИНА ПЕТРОВА
47. РОСИЦА БОЖИЛОВА
48. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
49. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
50. КОСТАДИНКА НЕДКОВА

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 7/2013
гр.София, 29 декември 2014 год.
Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска 
и Търговска колегия, в съдебно заседание на 2 октомври 2014 год. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:
ТАНЯ РАЙКОВСКА

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:
КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА, ТАНЯ МИТОВА, ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ПЛАМЕН СТОЕВ, ДАРИЯ ПРОДАНОВА, БОЙКА СТОИЛОВА
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при участието на секретаря Борислава Лазарова, 
постави на разглеждане тълкувателно дело № 7 по 
описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска и 
Търговска колегии докладвано от съдия EМИЛ МАРКОВ.

Председателят на Върховния касационен съд, на 
основание чл. 125 от закона за съдебната власт и по 
повод постъпило по реда на чл. 292 ГПК предложение 
от състав на второ търговско отделение на ВКС 
за постановяване на тълкувателно решение поради 
констатирана противоречива съдебна практика в 
решения, постановени по реда на чл. 290 ГПК, е внесъл 
искане в Общото събрание на Гражданската и на 
Търговската колегии на ВКС да приеме тълкувателно 
решение по следния правен въпрос:

Дължи ли се неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 
ЗЗД, когато договорът е развален поради виновно 
неизпълнение на длъжника?

За да се произнесе Общото събрание на Гражданска 
и Търговска колегия съобрази следното:

Не се констатира наличие на предходно 
постановление на Пленума на ВС /до 1996 г./ или на 
тълкувателно решение по поставения правен въпрос, 
т.е. такава съдебна практика, визирана в т. 2, предл. 
1-во от задължителните за съдилищата в Републиката 
постановки на тълкувателно решение № 1/19.II.2010 г. 
на ОСГКТК на ВКС по тълк.  дело № 1/09 г. Съгласно чл. 
51, ал. 1 от закона за устройство на съдилищата (отм.) 
- в редакцията на този текст към датата 11.IV.1986 
г., освен издаването на тълкувателни решения по 
спорни или противоречиво решавани въпроси по 
прилагането на закона, в правомощията на Общото 
събрание на тогавашната Гражданска колегия на ВС 
на НРБ е било включено и разглеждане на граждански 
и административни дела, образувани по извънредните 
способи за отмяна на влезли в сила съдебни актове 
на състави на Върховния съд по тези две категории 
спорове. Ето защо се налага извод, че няма характера 
на тълкувателно, постановеното в производство по чл. 
225-227 ГПК (отм.) за преглед по реда на надзора решение 
№ 48 от 30 юни 1986 г. по гражданско дело № 18/1986 
г. по описа на ОСГК на ВС на НРБ, приемащо, че и при 
развален поради „лошо изпълнение” договор кредиторът 
„може да търси неустойката вместо обезщетение за 
вредите от лошото изпълнение”. Поради това не може 
да се повдига питане загубило ли е същото решение 
на ОСГК на ВС на НРБ сила при сега действащата 
редакция на чл. 92 ЗЗД (към 15.ІІ.1993 г.), щом като това 
съдебно решение няма характера на тълкувателно, 

т.е. такова, което да е било предназначено да служи за 
ръководство на съдилищата и на тогавашните (до 13 
юли 1991 г.) особени юрисдикции.

Изцяло основано върху решаващите изводи на 
цитираното решение по гр. дело № 18/1986 г. на ОСГК 
на ВС на НРБ обаче, се явява постановеното по реда 
на чл. 290 ГПК решение № 206/5.V.2010 г. на състав от 
второто отделение на търговската колегия на ВКС по 
т. д. № 18/2009 г. Докато с другото, постановено също 
по реда на чл. 290 ГПК, решение № 17/9.III.2010 г. на ВКС, 
ТК, Първо отделение, по т. д. № 414/2009 г. в резюме 
се приема, че при развален, съгласно чл. 88, ал. 1 ЗЗД, 
договор и с оглед обратното действие на развалянето, 
заплащане на „мораторна” неустойка не се дължи, тъй 
като вземането за нея произтича от договор, а той се 
счита за несключен.

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия 
на ВКС намира за правилно становището, застъпено в 
последното решение, като съображенията му за това 
са следните:

Следва да се провежда разграничение между 
„основанието” за разваляне на двустранен договор, 
от една страна, и „обезщетяването на вредите” от 
неизпълнението на договора - от друга. Неизпълнението 
на задължението било по време, по място, в 
качествено или в количествено отношение, може да 
бъде конкретно основание за разваляне на договора. 
В хипотезата, в която двустранен договор, който не 
е за продължително или периодично изпълнение, е бил 
надлежно развален, с обратна сила се заличава всичко 
онова, което е било негово съдържание и остава 
единствено правото на кредитора на обезщетение за 
вредите от цялостното неизпълнение. Следователно 
законодателят провежда разлика между фактическия 
състав, от който произтича правото на разваляне на 
договора и, фактическия състав, от който се  поражда 
правото на обезщетение, след като – съгласно чл. 88, 
ал. 1 ЗЗД – кредиторът може да търси обезщетение 
само за вредите от неизпълнението на договора. 
Ето защо, ако договорът бъде развален, изправната 
страна не може да търси уговорената неустойка за 
всеки вид неизпълнение. Също и ако даден договор 
е бил развален на няколко основания, напр. неточно 
изпълнение по количество, по качество или заради 
некомплектност, изправната страна не би могла 
да търси отделна неустойка за всяко неизпълнение. 
Това разбиране изцяло се отнася и до неустойката, 
уговорена за забава, щом при развален договор няма 
вече късно изпълнение – има неизпълнение въобще, 
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докато закъснително обезщетение е мислимо да се 
претендира само в съчетание с изпълнението. Не на 
последно място, при липса на изпълнение би се оказало 
лишено от смисъл търсенето на неустойка за забава 
при развален договор без ограничение във времето, 
респ. до изтичане на общата погасителна давност при 
направено възражение за това, тъй като е невъзможно 
да се определи до кой момент продължава състоянието 
на забава. В действителност потестативният ефект 
на развалянето на двустранния договор, който не е за 
продължително или за периодично изпълнение, проявява 
действието си като с обратна сила (ex tunc) заличава 
осъществилата се до настъпването му забава и 
налага всичко изпълнено по сделката да се реституира 
на страните по нея.

В заключение, в по-рядко срещаната на практика 
хипотеза на двустранен договор, който е за 
продължително или периодично изпълнение, подлежащ 
на разваляне за в бъдеще, уговорената между страните 
неустойка за забава се дължи – в случай на неточно, 
вкл. забавено изпълнение, обусловило развалянето, но 
само за онази част от сделката, чието действие се 
запазва. Съответно кредиторът ще може да търси 
и неустойката за обезщетяване на вреди поради 
настъпилото за в бъдеще разваляне (неустойка за 
развалянето), но за другата част от сделката, ако 
такава неустойка реално е била уговорена.

По изложените съображения Общото събрание на 
Гражданска и Търговска колегия на ВКС

Р Е Ш И :

Не се дължи неустойка за забава по чл. 92, ал. 1 ЗЗД, 
когато двустранен договор, който не е за продължително 
или периодично изпълнение, е развален поради виновно 
неизпълнение на длъжника. Дължима в такава хипотеза 
е единствено неустойка за  обезщетяване на вреди 
от неизпълнението поради разваляне – неустойка за 
разваляне, ако такава е била уговорена.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Търговска колегия:

ТАНЯ РАЙКОВСКА 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС
и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ: 
ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ТАНЯ МИТОВА
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ПЛАМЕН СТОЕВ
ДАРИЯ ПРОДАНОВА
БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:
1. НИКОЛА ХИТРОВ .........................................................................  
2. РОСИЦА КОВАЧЕВА ...................................................................  
3. ЖАНИН СИЛДАРЕВА .................................................................  
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Особено мнение
към ТР№ 7/2013 г. на ОСГТК на ВКС
Подписвам тълкувателното решение с особено 

мнение, по следните съображения:
На първо място смятам, че предпоставките на 

чл.292 ГПК не са налице, поради което предложението 
на председателя на ВКС, основано на чл.125 от Закона 
за съдебната власт, за постановяване на ТР от ОСГТК 
на ВКС следваше да бъде отклонено.

Според приетото в ТР на ОСГТК на ВКС № 
2/28.09.2011 год., по т.д.№ 2/2010 год. противоречиво 
разрешаване на въпрос по см. на чл.292 ГПК е налице, 
само когато в поне две решения по чл.290 ГПК, 
определения по чл. 274, ал.3 ГПК, или между решение 
по чл.290 ГПК и определение по чл.274, ал.3 ГПК, един и 
същ материалноправен или процесуалноправен въпрос 
е разрешен по различен начин.

В случая с постановеното по реда на чл.290 и сл. 
ГПК решение № 206 от 05.05.2010 год. по т.д.№ 18/2009 
год. на второ търговско отделение на ВКС е даден 
отговор на въпроса: „Развалянето на договора, поради 
виновно неизпълнение на длъжника, пречка ли е да се 
иска заплащане на договорената между страните 
неустойка за неизпълнение?”, като е изразено съгласие 
с възприетото в тази насока разрешение в решение № 
48 от 30.06.1986 год., по гр.д.№ 18/86 год. на ОСГК на 
ВС, според разясненията в което, щом след разваляне 
на договора поради неизпълнение, кредиторът 
запазва правото си на обезщетение за вредите от 
неизпълнението, то отсъства законова пречка да 

замести същото с уговорената с договора неустойка 
за „лошото изпълнение”.

В решение по чл.290 и сл. ГПК № 17 от 09.03.2010 год., 
по т.д.№ 414/2009 год. на първо търговско отделение 
на ВКС е прието, че при развален договор, не се дължи 
„мораторна неустойка”, тъй като вземането за нея 
произтича от договор, който с оглед разпореденото 
от чл.88, ал.1 ЗЗД обратно действие на развалянето се 
счита за несключен.

Следователно, доколкото в двете съдебни решения 
на състави на ТК на ВКС са разгледани правните 
последици на уговорени между съконтрахентите, 
преди разваляне на договора, различни по вид неустойки 
- в първото – дължима за пълното неизпълнение на 
длъжника, а във второто - мораторна, т.е. неустойка 
за забавено изпълнение, то отсъства противоречие по 
см. на чл.292 ГПК, съгласно задължителните указания в 
т. 2 на ТР № 2/ 28.09.2011 год., налагащо и постановяване 
на тълкувателно решение от ОСГТК на ВКС.

Или, според мен, различно възприето разрешение 
на поставения материалноправен въпрос, свързан 
с приложението на чл.92, ал.1 ЗЗД, във вр.с чл.88, ал.1 
ЗЗД, в съпоставяните съдебни актове на отделни 
състави на ТК на ВКС се дължи единствено и само на 
нееднаквите факти и обстоятелства по двете дела, 
което е ирелевантно за приложението на чл. 292 ГПК.

Отделно от това считам, че в постановеното 
тълкувателно решение липсват мотиви, обосноваващи 
приетия краен правен резултат, тъй като никога 
не е съществувал спор в съдебната практика, вкл. в 
двете цитирани решения на състави на ТК на ВКС, че 
законодателят провежда разлика между фактическия 
състав, от която произтича правото на разваляне на 
договора и фактическия състав, от който се поражда 
правото на обезщетение, вкл. в хипотезата на чл.88, 
ал.1 ЗЗД, нито, че ако конкретен договор е бил развален 
на няколко основания, изправната страна може да търси 
уговорената неустойка за всеки вид неизпълнение, а и 
така изразеното разбиране само по себе си не дава 
отговор на поставения правен въпрос в направеното 
по реда на чл.125 ЗСВ искане до ОСГТК на ВКС.

На второ място не възприемам и по същество 
изразеното в тълкувателното решение разбиране. 
Смятам, че щом според чл.88, ал.1 ЗЗД кредиторът 
може да търси обезщетение за вредите от 
неизпълнението на договора, то законодателят, 
независимо, че е предвидил обратно действие на 
развалянето, е запазил задължението на неизпълнилия 
длъжник да обезщети кредитора за вредите, които 
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именно това същото неизпълнение му е причинило, 
а не само настъпилите от самото разваляне. 
Същевременно доколкото на обезщетение подлежат 
преките и предвидими вреди, които са по причина на 
неизпълнението, то несъмнено е, че всяка негова форма 
би могла да причини вреди – пълно неизпълнение, респ. 
лошо, частично и забавено изпълнение. Затова, щом 
въпреки обратното действие на развалянето, законът 
запазва възможността кредиторът да претендира 
обезщетение за вредите от неизпълнението, то 
липсва основание да се отрече обезщетяването му да 
е чрез уговорената с договора неустойка. В този см. 
изцяло споделям изразеното от катедра Частноправни 
науки при ЮФ на УНСС становище, противостоящо 
на възприетото в тълкувателното решение лично 
становище на проф. Ив. Русчев от катедра ГПН при ЮФ 
на СУ”Св.Климент Охридски”, че обратното действие 
е спрямо първично възникналите от договора права 
и задължения, но не и спрямо вторично възникналото 
задължение за обезщетяване, което като последица от 
неизпълнението не се погасява с обратна сила, както и 
че като правна фикция , обратното действие не може 
да се тълкува и прилага разширително.

Подпис:
/Ваня Алексиева/

Особено мнение по Тълкувателно решение№ 7/2013
на ОСГТК на ВКС по гр.д. № 7/2013
В тълкувателното решение се приема, че при 

развален договор съгласно чл. 88, ал. 1 ЗЗД и с оглед 
обратното действие на развалянето, заплащане 
на мораторна неустойка не се дължи, тъй като 
вземането за нея произтича от договор, а той се 
счита за несключен. Това становище не може да бъде 
споделено, тъй като дори наличието на нищожен 
договор не е равнозначно на липса на договор. Още 
по-малко същото може да се приеме при унищожен, 
развален или прекратен договор. При развалянето 
на договора с обратна сила отпада дължимостта 
на насрещните престации – те не се дължат, а ако 
са изпълнени, подлежат на връщане на отпаднало 
основание. Не съществуват различни основания за 
развалянето на договора и за възникването на вземане 
за обезщетение. Неизпълнението по причина, за която 
длъжникът отговаря поражда както потестативното 
право на кредитора да развали договора, така 
и вземането му за обезщетение за вредите от 

неизпълнеието – едни и същи факти пораждат 
материални субективни права с различно съдържание. 
Съгласно чл. 88, ал. 1 ЗЗД кредиторът може да търси 
вредите от неизпълнението. Ако разваленият договор 
е равнозначен на несъществуващ договор, т.е. правно 
нищо, законодателят не би уредил отговорност за 
неговото неизпълнение.

Не съществуват вреди от развалянето на 
договора. Развалянето е правомерно действие 
на кредитора, от такова действие не могат да 
произлязат вреди нито за неизправния длъжник, 
нито за кредитора, който сам е развалил договора. 
Доколкото при развалянето на договор възникват 
вреди, те може да са от неизпълнението на разваления 
договор и тяхното обезщетяване законът урежда 
изрично. Що се отнася до неустойката за вреди 
от неизпълнението, в доктрината и съдебната 
практика се приема безрезервно, че задатъкът има 
обезщетителна функция – той изпълнява функциите на 
неустойка както в случая, когато бива задържан, така 
и в случая, когато се претендира двойният му размер. 
В доктрината и съдебната практика не съществува 
колебание, че задатъкът подлежи на задържане, 
съответно че двойният му размер подлежи на връщане 
и при разваляне на договора. Без сериозни аргументи 
за обратното не може да се приеме, че уговорената 
неустойка за вреди от неизпълнението не се дължи при 
развалянето на договора.

Когато кредиторът твърди, че е развалил договора 
и претендира обезщетение в размер на уговорената 
неустойка за забава, той претендира вреди от 
неизпълнението, които поглъщат вредите за  забавено 
изпълнение. Кредиторът, който е уговорил неустойка 
за забавено изпълнение и не е уговорила неустойка 
за пълно неизпълнение, не трябва да бъде лишен от 
възможността да претендира по-малките вреди, 
които не е необходимо да доказва, а да бъде принудена 
да претендира по-големите вреди, които трябва да 
докаже.

Борислав Белазелков
Светла Цачева
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Р Е Ш Е Н И Е № 669
гр. София, 26.11.2010 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, 
трето гр. отделение, в публичното заседание на 26 
октомври през 2010 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ценка Георгиева
ЧЛЕНОВЕ: М. И., ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

при участието на секретаря Ан. Богданова,
като разгледа докладваното от съдия И. гр.д. 

№1623/09 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 и сл. от ГПК.
Допуснато е разглеждане на касационните жалби на 

С. Р. и на М. Д. срещу въззивното решение на Градски съд 
София /ГС/ по гр.д. №4812/09 г., на осн. чл.280, ал.1,т.3 
от ГПК. Прието е, че от съществено значение за спора 
относно задграничните пътувания на детето с всеки от 
родителите, по чл.72 от СК, отм. е материалноправният 
въпрос за разрешаването му в интерес на детето и 
процесуалният – за цялостното изследване на този 
висш интерес, след преценка на всички данни по делото, 
вкл. тези за промененото местоживеене на майката 
Д.. От значение за спора е и въпросът за степента 
на конкретност, в която следва да бъде формулирано 
искането за заместващо съгласието на родителя 
съдебно разрешение – дали за всяко пътуване зад 
граница, с посочване на дестинация и време, което е 
житейски затруднително, административно трудно 
осъществимо и води до ненужно според касатора 
ограничение на възможността детето да пътува, 
или общо за определен период, като извършването 
на пътуванията по преценката на и с родителя е 
достатъчна гаранция за интереса на детето при всяко 

от тях. Въпросите освен за спора са от значение и за 
точното прилагане на закона, както и развитието на 
правото чрез издирване на пълното и точно съдържание 
на правната норма на чл.72 от СК, отм., вр. с чл.76, т.9 
от ЗБЛД и прилагането й в интерес на детето при 
разрешаването на конкретния спор между родителите 
при съвместното упражняване на родителските права.

Във всяка от жалбите се правят оплаквания 
за неправилност – необоснованост и 
незаконосъобразност, на въззивното решение в 
частта , с която въззивният съд е отказал да даде 
разрешение, заместващо съгласието на другия родител 
за всякакви / неограничени/ пътувания с детето, иска 
се отмяната му и пререшаване на спора с даване на 
такова разрешение. Същевременно всяка от страните 
оспорва жалбата на противната като неоснователна.

ВКС на РБ, като разгледа жалбите, намира следното: 
Въззивният съд е отхвърлил исканията на всеки от 
родителите / които живеят разделено/ за даване на 
заместващо съгласието на другия разрешение детето 
да пътува неограничено с родителя -ищец в чужбина. 
Приел е, че не се установява такова неконкретизирано 
по време и посока пътуване да е в интерес на детето; 
необходима е допълнителна информация за това къде 
точно и как се очаква да пътува в чужбина детето и 
в какви условия ще бъде поставено там. Правото на 
детето да е с родителите си по чл.9 от Конвенцията 
за защита на правата на детето и правото на личен и 
семеен живот, гарантирано от Е. конвенция за правата 
на човека не сочат на безусловна нужда и интерес на 
детето да пътува навсякъде с родителите по тяхна 
преценка. Напротив, при конкретната преценка за 
интереса на детето, съобразена и с цитираните 
актове, се налага извод, че някои пътувания в чужбина 
на детето, дори с родителите биха могли да имат 
негативно въздействие за него, поради което съдът не 
следва да ги разрешава.

На въпроса за степента на конкретност на искането 
за даване на съдебно разрешение за пътуванията на 
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детето в чужбина вече е отговорено в практиката 
на ВКС – решение №446/10 г. по гр.д. №4549/08 г., на 
четвърто г.о., по реда на чл.290 от ГПК.

Там, както и в обжалваното въззивно , е прието, 
че детето има право на свободно предвижване – вкл. 
пътуване в чужбина, но не може да го упражнява нито 
само, нито със съгласието на само единия от двамата 
родители. При нужда на детето да пътува в чужбина 
и разногласие на родителите за това, съдът може да 
разреши конкретни пътувания за определен период 
от време и до определени държави или неограничен 
брой пътувания през определен период от време, но 
също до определени държави. Съдът обаче не може 
да разреши на ненавършилото пълнолетие дете 
неограничено извършване на пътувания в чужбина, 
при спор на родителите, тъй като такова пътуване 
не изключва възможноста детето да бъде заведено 
в страни с размирици, природни бедствия, епидемии 
и др. или поставено в неблагоприятни за живота и 
възпитанието му конкретни условия.

В решение по гр.д. №1052/09 г. на ВКС четвърто 
г.о. пък е прието, че при дадено глобално и безусловно 
разрешение за пътуване на детето в чужбина, не е 
гарантирано връщането му в страната, ако пътува в 
страни извън Е. общност или с които РБ няма договори 
за правна помощ. Така държавата се лишава от всякакъв 
контрол над действията на родителя, с когото 
детето пътува и не може да гарантира изпълнението 
на собствените си решения за упражняване на 
родителските права и режима на лични отношения с 
детето. 

ВКС на РБ споделя цитираната практика и на 
осн. чл.291,т.1 от ГПК постановява решението си по 
делото съобразно нея.

При този отговор на въпроса – поставен и в двете 
жалби –че искането следва да е конкретно в посочената 
степен, за да позволи произнасяне с оглед интереса на 
детето, след представяне и на допълнителни данни, че 
този интерес е конкретно защитен при излизането му 
в чужбина, жалбите са неоснователни.

ВКС на РБ споделя принципно верните доводи и на 
двамата касатори за свободата на детето да пътува с 
родителите – в случая то е на 12 години и при подходящи 
условия и насърчаваща го семейна среда това безспорно 
би разширило погледа и познанията му за света. Тази 
свобода следва да търпи само разумни ограничения, 
предписани от националния закон и необходими в 
обществен интерес и за закрила на детето / чл.10, т.2 

от КЗПД/. Съгл. чл.72 от СК, отм. родителските права 
се упражняват от родителите заедно и поотделно; 
при разногласие между тях спорът се решава от съда 
в производство по спорна съдебна администрация. 
На осн. чл.76, т.9 от ЗБЛД, в актуалната му редакция, 
при разногласие на родителите относно напускането 
на страната от непълнолетните им деца, спорът се 
решава по реда на чл.123 от СК / чл.72 от СК, отм./. 
Или законът изрично е предвидил детето да напуска 
страната със съгласието на двамата родители или 
ако такова не се постига – спорът да се решава от 
съда, който при възникналото разногласие следи за 
интереса на детето, според посоченото по-горе. Това 
не поставя детето в случай на спор между родителите 
в по- неизгодно положение, отколкото ако такъв липсва. 
Съдът преценява това, което следва да преценят 
съвместно при взаимно доверие и пълна информираност 
за детето родителите му, упражнявайки родителските 
права с грижа и в интерес на детето – чл.68 от СК, 
отм., чл.123 от СК/2009 г. Детето пък има право да бъде 
отглеждано и възпитавано по начин, който да осигурява 
неговото нормално физическо, умствено, нравствено 
и социално развитие – чл.124, ал.1 от СК/2009 г., за 
което съдът следи във всеки случай на засягащо го съд. 
производство, каквото е това по чл.72 от СК, отм.

Въззивното решение, с което са отхвърлени 
исканията на родителите за даване разрешение за 
неограничени пътувания с детето, е правилно и следва 
да бъде оставено в сила. Страните, ако разногласието 
им за пътуванията на детето в чужбина продължава, 
следва да поискат отново от съда заместващо 
разрешение, но при съобразяване с изискванията за 
конкретност по време и място, посочени по-горе.

Поради изложеното ВКС на РБ, трето гр. отделение

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решението на Градски съд София по 
гр.д. № 4812/09 г. от 17.07.09 г., в обжалваната част, с 
която са отхвърлени исканията на С. Р. и М. Д. / като 
родители на малолетния А. Р., род. през 1998 г./ за даване 
на съдебно разрешение за неограничени пътувания 
на детето в чужбина с всеки от тях, заместващо 
съгласието на другия родител.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
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НякоИ вЪпРоСИ по повоД
тРАНСгРАНИЧНИтЕ НАСлЕДявАНИя
пРЕз поглЕДА 
НА пРоф. Д-Р НИколАй НАтов – 
ІІ ЧАСт

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво

В заключителната част на проведения на 26 сеп-

тември 2014 г. в София Научен семинар на тема 

„Трансгранични наследявания“ бяха повдигнати редица 

въпроси от колегата нотариус Ивайло Иванов. Те са 

свързани с бъдещото влизане в действие на Регла-

мент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и 

на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетент-

ността, приложимото право, признаването и изпълне-

нието на решения и приемането и изпълнението на 

автентични актове в областта на наследяването и 

относно създаването на европейско удостоверение 

за наследство½. В предишния брой на сп. „Нотариален 

бюлетин“ взех отношение по първия въпрос, свързан 

с установяване съдържанието на чуждестранното 

право, неговото тълкуване и прилагане. В тази ста-

тия ще се опитам да отговоря на втория въпрос, а 

именно:

2. Относно изясняване на понятието за „обичайно 

местопребиваване“.

І. Ролята на обичайното местопребиваване според 

Регламент (ЕС) № 650/2012 г. 

1. Общ привързващ фактор (общ критерий на при-

вързване).

В Регламент 650/2012 г. обичайното местопреби-

ваване се използва като общ привързващ фактор за 

определяне както на международната компетент-

ност, така и на приложимото материално право към 

наследяването с международен елемент.

В Съображение 23 от Регламента Съюзният зако-

нодател аргументира възприемането на обичайното 

местопребиваване като общ критерий на привързва-

не, което означава привързващ фактор както за опре-

деляне на международната компетентност на съдили-

щата на държавите членки в случаите на наследяване 

с международен елемент,  така и за определяне на при-

ложимото материално право в такива случаи. 

Той изхожда от следните позиции: 

първо – все по-нарастващата мобилност на граж-

даните в ЕС, които постоянно се възползват от сво-

бодата на движение; 

второ – съществуващата нужда да се гарантира 

правилното правораздаване в Съюза и, 

Професор д-р Николай Натов
Юридически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“
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бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво
НякоИ вЪпРоСИ по повоД тРАНСгРАНИЧНИтЕ 
НАСлЕДявАНИя пРЕз поглЕДА 
НА пРоф. Д-Р НИколАй НАтов – ІІ ЧАСт

трето – необходимостта да се осигури реален 

критерий на привързване между наследството и 

държавата членка, в която се упражнява компетент-

ността. 

Поради горните причини законодателят счита, че 

Регламентът следва да предвиди един общ критерий 

на привързване за определяне на компетентността и 

на приложимото право, и този критерий е обичайното 

местопребиваване на починалия към момента на смър-

тта му.1  Той е общ защото служи еднакво и в двете 

споменати насоки.

Законодателят дава на компетентните органи съ-

ответни указания с цел да ги улесни при определяне на 

обичайното местопребиваване. Така органът, занима-

ващ се с наследяването (вкл. и нотариусът), трябва 

най-напред да направи цялостна оценка на обстоя-

телствата от живота на починалия. Преценяват се 

две групи обстоятелства: както от годините преди 

смъртта му така и тези в момента на смъртта му 

(това е моментът на откриване на наследството). 

При извършване на оценката органът следва да 

взема предвид всички фактически елементи от зна-

чение за конкретния случай, като тук по-специално се 

включват две групи елементи: от една страна – про-

дължителността и редовността на престоя на почи-

налия в съответната държава, и от друга – условията 

и причините за този престой. 

Така определеното от компетентния орган оби-

чайно местопребиваване би следвало да показва, 

според Общностния законодател, тясна и стабилна 

връзка със съответната държава от гледна точка на 

специфичните цели на  Регламент 650/2012 г.2

В определени конкретни случаи може да се окаже 

сложно да се определи мястото на обичайното мес-

топребиваване на починалия. Подобен случай според 

Общностния законодател би могло по-специално да 

възникне, когато по професионални или икономически 

1 Обн. в Официален вестник на Европейския съюз от 27.7.2012, L 

201/107. Съгласно чл.84, §2 Регламентът се прилага от 17 август 2015 

г., с изключение на членове 77 и 78, които се прилагат от 16 януари 

2014 г., и членове 79, 80 и 81, които се прилагат от 5 юли 2012 г.

2 Вж. така и A. Bonomi, The EU Succession Regulation: the Law Applicable 
to the Succession – An Overview, BIICL, London, 8th of November 2012, 

достъпна на  http://www.biicl.org/files/6289_bonomi_08-11-12_biicl.pdf 

причини починалият е отишъл да живее и работи в 

чужбина, понякога за дълъг период, но същевременно 

е поддържал тясна и стабилна връзка с държавата си 

по произход. В този случай законодателят напътства 

компетентните органи така –  в зависимост от кон-

кретните обстоятелства може да се смята, че оби-

чайното местопребиваване на починалия продължава 

да бъде неговата държава по произход, когато там са 

били съсредоточени интересите на неговия семеен и 

социален живот.3 Иначе казано, фактът, че починали-

ят дълго е пребивавал и работил в друга държава не 

води до промяна в неговото обичайно местопребива-

ване. То си остава в държавата по произхода му, ако 

през целия въпросен период в тази държава са били 

съсредоточени интересите на неговия семеен и со-

циален живот.

2. Специални критерии за оценяване на фактиче-

ската ситуация – възможности за прилагането им.

Възможно е да възникнат и други сложни случаи, а 

именно –  починалият да е редувал периодите на пре-

биваване в няколко държави или да е пътувал между 

различни държави, без да се е установил за постоянно 

в нито една от тях. В такива хипотези Общностният 

законодател счита както следва: 

- ако починалият е гражданин на една от тези дър-

жави, специален критерий при цялостното оценяване 

на всички фактически обстоятелства може да бъде 

неговото гражданство; 

- ако по-голямата част от основните активи на по-

чиналия се намира в една от тези държави, специален 

критерий при цялостното оценяване на всички факти-

чески обстоятелства тук може да бъде местонахож-

дението на тези активи.4

3 Съобр. 23 от Регламент 650/2012 г. Целите на Регламента са 

формулирани в съображение 7 така: „Правилното функциониране на 

вътрешния пазар следва да се улесни с отстраняването на пречките 

пред свободното движение на хора, които днес са изправени 

пред трудности при упражняване на правата си в областта 

на наследяването с трансгранични последици. В европейското 

пространство на правосъдие гражданите трябва да могат да 

организират предварително въпросите на своето наследство. 

По ефикасен начин следва да бъдат гарантирани правата на 

наследниците и заветниците, на други лица, близки на починалия, 

както и на кредиторите на наследството.“

4 Съобр. 24 от Регламент 650/2012 г.
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3. Въвеждане като изключение на отклоняваща кла-

уза (при изключителни обстоятелства).

При определяне на приложимото към наследяване-

то материално право биха могли да възникнат и из-

ключителни обстоятелства.  Тях Общностният зако-

нодател също взема предвид – такива ще са налице, 

когато починалият се е преместил в държавата на 

обичайното си местопребиваване малко преди смър-

тта си и от всички обстоятелства по случая е ви-

дно, че явно преди това преместване е бил по-тясно 

свързан с друга държава (в която е живял и/или рабо-

тил – бел. моя Н.Н.). Тогава компетентният орган (вкл. 

и нотариусът) може да стигне до заключението, че 

приложимото към наследяването материално право 

следва да бъде не правото на държавата на обичай-

ното местопребиваване на починалия, а правото на 

държавата, с която починалият явно е бил по-тясно 

свързан.5 В такава ситуация Lex proximus ще замести 

Lex habitationis, последното схващано като право на 

държавата на обичайното местопребиваване, в коя-

то починалият се е завърнал малко преди смъртта си. 

Това заместване ще стане по силата на отклоняваща 

клауза. 

Но пък ако в същата ситуация определянето на оби-

чайното местопребиваване на починалия към момен-

та на смъртта се окаже сложно за правоприлагащия 

орган – преценката за сложност се базира на обстоя-

телствата по всеки отделно взет случай (например 

сложно е, защото не може да се установи уседналост/

починалият не се е  задържал в местоработата си за 

постоянно, и др. под. – бел. моя Н.Н.), указанието на 

законодателя е, че не следва да се прибягва до тази 

явно най-тясна връзка като допълнителен критерий 

на привързване.6 Иначе казано, не Lex proximus, а Lex 

habitationis ще продължи да бъде приложимото мате-

риално право при подобни усложнения.

4. Противодействие на възможностите за заоби-

каляне на закона.

Никоя от разпоредбите на Регламента, счита Общ-

5 Пак там 

6 Такава значително по-тясна връзка на лицето с въпросната 

държава може да локализира обичайното му местопребиваване в 

тази именно държава – бел. моя Н.Н.

ностният законодател, не следва да възпрепятства 

даден съд да приложи механизмите, предназначени за 

действия при заобикаляне на закона, като „fraude ½ la 

loi“ в контекста на МЧП.7 Така е, защото Регламентът 

може както да съдейства на правосъдието по наслед-

ствени дела, така и да го затрудни в случаите, когато 

страна по наследствено отношениие с международен 

елемент опита да злоупотреби с някои възможности, 

най-вече с тази за избор на приложимо право.8

Във връзка с гореказаното законодателят посоч-

ва, че нормите на Регламента са предназначени да га-

рантират, че компетентният по наследяването ор-

ган (вкл. и нотариусът) ще прилага в повечето случаи 

собственото си материално право. По тази причина 

в Регламента се предвиждат поредица от механизми, 

които да се прилагат, когато починалият е избрал 

като право, уреждащо наследяването му, правото на 

държава членка, чийто гражданин е бил той.9

ІІ. Съществуващото определение за „обичайно мес-

топребиваване“ в българското МЧП.

Такова определение се съдържа във вътрешноправ-

ния източник на нашето МЧП – Кодексът на междуна-

родното частно право. Той дава дефиниция на поняти-

ето за нуждите на своето прилагане. Съгласно чл.48, 

ал.7:  „По смисъла на този кодекс под обичайно местоп-

ребиваване на физическо лице се разбира мястото, в 

което то се е установило преимуществено да живее, 

без това да е свързано с необходимост от регистра-

ция или разрешение за пребиваване или установяване. 

За определянето на това място трябва да бъдат спе-

циално съобразени обстоятелства от личен или про-

фесионален характер, които произтичат от трайни 

връзки на лицето с това място или от намерението 

му да създаде такива връзки.“

 Дефиницията в чл.48, ал.7 КМЧП е новост за наше-

то МЧП. Въвеждането й в системата на този правен 

отрасъл е една от последиците на съобразяване с ак-

7 Съобр. 25 от Регламент 650/2012 г.

8 Съобр. 26 от Регламент 650/2012 г.

9 По-подробно за заобикалянето на закона в МЧП вж. Н. Натов, 
Заобикаляне на закона в международното частно право, сб. Трудове 

по международно право, Българска асоциация по международно право, 

Т. V, С., 2000 г., с. 221-240.
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туалните тенденции в развитието на МЧП както в 

глобален аспект, така и най-вече в Европейския съюз. 

1. Обичайно местопребиваване, местожителство 

и домицилий (domicile).

Това, на което следва да се обърне внимание тук, 

преди да се пристъпи към анализ на определението по 

чл.48, ал.7 КМЧП, е разликата между обичайното мес-

топребиваване, местожителството и т.нар. домици-

лий (domicile) – традиционен институт, широко раз-

пространен в законодателството и практиката на 

държавите от англо-американската правна традиция, 

където се използва като критерий за привързване на 

правното положение на физическите лица към дадено 

национално право. 

Домицилият като институт на Общото право е 

„по-лесно да бъде илюстриран отколкото дефиниран“10. 

Характеристиката му включва обективен (физически) 

елемент, изразяващ се в установяване и пребиваване 

на лицето в определено населено място с намерение 

(субективен елемент) там да бъде неговият постоя-

нен дом. Идеята и наличието на постоянен дом сто-

ят в основата на илюстрирането на домицилия, без 

обаче последният да бъде приравняван само на по-

стоянния дом на лицето. Възможно е лицето да бъде 

домицилирано в страна, където то няма и никога не 

е имало постоянен дом; възможно е също лицето да 

има два или повече домове, да бъде бездомник – винаги 

обаче съществува само един домицилий.11 

Споменатите по-горе два елемента (физически/

обективен и субективен) ги има както при домицилий 

по избор, така и при домицилий по силата на законно 

изискване, както и при домицилий поради съществу-

ваща зависимост. Иначе казано, изправени сме пред 

пребиваване на лицето в дадено място и намерение-

то му да живее постоянно в това място, без да е не-

обходимо да се вписва в някакъв регистър или списък 

на населението на въпросното място. В страните от 

Общото право домицилият се приема като творение 

на правото и отговор на въпроса дали едно лице има 

домицилий например в Англия, може да даде само ан-

10 Съобр. 27 от Регламент 650/2012 г.

11 Вж. така и повече подробности у J.H.C. Morris, op. cit., p.27,  както 

и Cheshire, North & Fawcett, op. cit., p.p. 156-157.

глийският съд въз основа на съответното понятие, 

изработено от английското право.12

Местожителството като институт, познат в 

континенталната правна традиция пък означава ли-

цето да живее в определено място (обективен еле-

мент), с намерение  това живеене да бъде постоянно, 

по-дълго или по-кратко (субективен елемент) и  при 

наличие на законово изискване за вписване на лицето в 

съответния регистър за населението в същото мяс-

то (формален елемент). С други думи отново сме из-

правени пред пребиваване и намерение да се живее в 

мястото на пребиваването, без обаче това място да 

се нарича постоянен дом на лицето. 

Разликите между домицилия и местожителство-

то се изразяват в: първо, липсата на формално изис-

кване за вписване на лицето,  каквото съществува в 

континенталната правна система по отношение на 

местожителството, и второ – обстоятелството, че 

континенталното право въобще не изисква местожи-

телството да бъде в постоянния дом на лицето, т.е. 

не разглежда наличието на постоянен дом като усло-

вие за съществуване на местожителство, докато в 

Общото право обикновено (но не винаги) постоянни-

ят дом локализира домицилия на лицето.

В българския Закон за гражданската регистрация 

(съкр. ЗГР)13 се използват понятията “постоянен ад-

рес” и “настоящ” адрес. Съгласно чл.89, ал.5 ЗГР „Кме-

тът на общината определя адресите на територия-

та на общината, на които може да се извършва адрес-

на регистрация“. А според седмата алинея на същия 

член „Съвкупността от адресите по ал. 5 за всички об-

щини образуват Националния класификатор на насто-

ящите и постоянните адреси в Република България“. 

12 За повече подробности вж. J.H.C. Morris, op. cit., р.p. 27-30.

13 Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 23 Март 2001г., 

доп. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.54 от 31 Май 2002г., доп. 

ДВ. бр.63 от 15 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. 

бр.96 от 29 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. 

ДВ. бр.48 от 15 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. 

бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. 

ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. 

бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., 

изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., 

изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г., 

изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. 

ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.
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В чл. 93, ал.1 ЗГР, “постоянен адрес” се определя като 

„адресът в населеното място, което лицето избира 

да бъде вписано в регистъра на населението“.

Вписаният по този ред постоянен адрес е вина-

ги  на територията на Република България (чл.93, ал.2 

ЗГР). Според третата алинея на същия член  лицето 

може да има само един постоянен адрес. 

Анализът на тази норма сочи, че при дефиниране на 

понятието “постоянен адрес” в ЗГР са налице основни-

те характеристики на местожителството – преби-

ваване в едно населено място и вписване в регистри-

те за населението на същото място. Наред с това 

обаче виждаме и съществени прилики с домицилия, 

а именно – домицилият е в една държава; едно лице 

може да има само един домицилий, съответно – по-

стоянният адрес е винаги в България  и лицето може 

да има само един постоянен адрес.

 Според чл. 94, ал.1 ЗГР “настоящ адрес” е адре-

сът, на който лицето живее. Съгласно алинея втора 

на този член, лицето може да има само един настоящ 

адрес.  А настоящият адрес на българските гражда-

ни, на които мястото на живеене е в чужбина, се от-

разява в регистъра на населението само с името на 

държавата, в която живеят. (чл.94, ал.3 ЗГР). Последно-

то означава, че Законът не въвежда изискване за ре-

гистрация на настоящия адрес.  От друга страна по-

стоянният адрес може да съвпада с настоящия адрес 

(чл.93, ал.7 ЗГР). Освен това както постоянният, така 

и настоящият адрес подлежат на заявяване от лице-

то – било лично, било по изключение чрез пълномощник 

(чл.95 и чл.96 ЗГР). Последиците от това заявяване 

обаче са различни – докато заявяването на постоян-

ния адрес води до вписване на лицето в регистрите за 

населението на общината или кметството, където е 

постоянният му адрес, заявяването на настоящия ад-

рес не води до подобно вписване.   Мисля, че настоящи-

ят адрес трудно би могъл да има прилики с домицилий. 

Той по-скоро има известно сходство с местожител-

ството – конкретно това се изразява в изискването 

за заявяване, но приликата е дотук. Липсва основната 

характеристика на местожителството – вписване-

то в регистрите за населението. Другата прилика е в 

пребиваването/живеенето – и в двата случая лицето 

пребивава/живее в определено място.

Като изхождам от горните разсъждения, считам, 

че във вътрешното ни право най-близо до обичайното 

местопребиваване се намира т.нар. „настоящ адрес“. 

Постоянният адрес, местожителството и домицили-

ят не могат да се използват като синоними на оби-

чайното местопребиваване. По-долу ще посоча и под-

робна аргументация.

2. Характерни белези на обичайното местоопреби-

ваване по смисъла на КМЧП.

След тези встъпителни разяснения нека се спрем 

на определението за обичайно местопребиваване по 

смисъла на КМЧП. То разкрива следните характерни 

белези: 

Първо, това е мястото, в което физическото лице 

се е установило преимуществено да живее. От тук 

следва, че лицето може да има и друго   място (други 

места), където живее, но определящото, за да може 

едно такова място да попадне под изискванията на 

разглежданата дефиниция, е в това място лицето 

да живее преимуществено. Последното означава, че 

трябва да се прави  преценка с оглед всяка конкрет-

на ситуация. В някои случаи тази преценка може да се 

изразява в едно фактическо сравняване между живе-

енето на лицето в различни места – очевидно тога-

ва трябва да има факти, сочещи, че лицето живее на 

различни места по различно време. При сравняването 

следва да се установи, в кое от тези места лицето 

живее преимуществено като обикновено тук право-

прилагащият орган, в т.ч. и нотариусът, ще взема 

предвид времето, в продължение на което лицето 

според установените факти живее на всяко от мес-

тата. Щом се установи, че с оглед времетраенето 

лицето живее най-дълго в едно място, последното 

без съмнение ще отговаря на изискването за преи-

муществено живеене в мястото. Този времеви (тем-

порален) критерий не е уреден изрично в КМЧП. Той 

е общ и лесен за прилагане, но не винаги е подходящ. 

Затова по-нататък в ал.7 на чл.48 КМЧП законодате-

лят въвежда изрично и още някои специални критерии, 

които правоприлагащият орган е длъжен да вземе 

предвид при установяване на мястото, където лице-
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то живее преимуществено.

Второ – изключено е каквото и да било задължение 

за лицето да се регистрира в това място или да иска 

разрешение за  пребиваване, или установяване в него.  

С други думи, КМЧП има предвид липса на задължение 

за регистрация или за получаване на разрешение от 

когото и да било за пребиваване или установяване в 

това място. За да съществува обичайно местопреби-

ваване, е достатъчно лицето да се установи в място-

то, да пребивава там и да живее преимуществено в 

същото място.  

Трето – общият времеви критерий за установява-

не на мястото, в което физическото лице живее преи-

муществено, не е уреден изрично в КМЧП, той следва 

от законовата логика.  Кодексът обаче урежда  изрич-

но два специални критерия за определяне на мястото, 

в което лицето живее преимуществено. Те са: 

1) обстоятелства от личен характер;  

2) обстоятелства от професионален характер. 

Двата специални критерия са уредени алтерна-

тивно. За поясняване действието им КМЧП добавя, че 

двата критерия (двете групи обстоятелства, които 

трябва да бъдат специално съобразени от правопри-

лагащия орган, в т.ч. и от нотариуса) следва да про-

изтичат от трайни връзки на лицето с мястото. Въ-

просните връзки може да са вече установени, но това 

не е задължително. Тъй като критериите са алтер-

нативни, достатъчно е лицето да има намерение да 

установи такива трайни връзки с мястото.

Как практически ще се приложат разглежданите 

критерии? Най-напред е необходимо компетентният 

орган (вкл. и нотариусът) да констатира наличие на 

някоя от двете групи обстоятелства – така напри-

мер обстоятелства от професионален характер са 

сключването на трудов договор и започване на рабо-

та на лицето в дадено място или сключване на дого-

вор за предоставяне на услуги и изпълнение на догово-

ра в съответното място; обстоятелства от личен 

характер са сключването на брак и т.н. Посочените 

обстоятелства очевидно произтичат от трайни 

връзки на лицето с конкретното място. Връзките в 

случая са от професионален и личен характер.

След това е необходимо да се констатира дали 

трайните връзки с мястото вече съществуват или  

лицето има намерение да ги установи. В дадените 

по-горе примери трайна връзка от професионален ха-

рактер ще съществува, ако лицето е сключило трудо-

вия договор (независимо дали е започнало или не него-

вото изпълнение); трайна връзка от личен характер 

има, ако лицето е сключило брака. Съответно – наме-

рение за установяване на трайна връзка от професио-

нален характер има, ако лицето е приело предложение 

за работа, подало е изискваните от закона документи 

и очаква да сключи трудов договор с работодател в 

дадено място; намерение за установяване на трайна 

връзка от личен характер съществува, ако лицето е 

подало необходимите документи за сключване на брак 

и очаква да настъпи тържественият ден, определен 

му от компетентния орган в мястото на сключване 

на брак.

Следователно, когато едно физическо лице се е 

установило да живее в определено място, правопри-

лагащият орган може да обяви това място за обичай-

но местопребиваване на лицето, ако констатира, че 

там, в това място лицето живее преимуществено, 

без да е необходимо да издирва съществуването на 

каквито и да било нормативни изисквания за регис-

трация или за издаване на разрешение на това лице да 

се установява или да пребивава там. 

За първата констатация правоприлагащият орган 

е длъжен да съобрази разгледаните по-горе алтерна-

тивни специални критерии относно наличие на трай-

ни връзки от професионален или личен характер с да-

дено място, респ. намерение на физическото лице да 

създаде такива връзки.  Ако  не могат да се устано-

вят посочените от КМЧП обстоятелства, правопри-

лагащият орган може да прибегне и до общия времеви 

критерий, стига представените факти и обстоятел-

ства по делото да го позволяват. Този критерий може 

да се прилага и съвместно с първата група обстоя-

телства – напр. от дълго време физическото лице е 

установило трайни връзки от личен или професиона-

лен характер с дадено място; този критерий обаче 

едва ли би могъл да послужи в съчетание с втория ал-

тернативен критерий, т.е. едва ли е от значение от 

колко време лицето има само намерение да установи 
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такива връзки, но още не е пристъпило към осъщест-

вяване на намеренията си.

Тук би могло да възникне въпрос по повод устано-

вяването на физическо лице в някои части от тери-

торията на държавата, където действа специален 

режим на пребиваване (напр. гранични зони, военни 

бази и др. под.). Въпросът конкретно е: дали, ако ли-

цето живее преимуществено в такова място, право-

прилагащият орган следва да проверява наличието на 

разрешения, регистрации и др., за да се произнесе от-

носно обичайното местопребиваване. Смятам, че по 

смисъла на чл.48, ал.7 КМЧП споменатата проверка не 

е необходима. Но тъй като самият Кодекс в чл.3, ал.1 

признава предимство на специалните закони (вътреш-

ноправни източници на МЧП), ако такъв закон изисква 

регистрация или разрешение за пребиваване, физиче-

ското лице очевидно ще трябва да изпълни тези по-

велителни правила. За нуждите на прилагане на чл.48, 

ал.7 КМЧП обаче, компетентният орган няма да про-

верява дали лицето е спазило специалния закон, т.е. за 

да отговори на въпроса дали в това място (гранична 

зона, военна база и пр.) е обичайното местопребива-

ване на лицето, органът е длъжен да провери само на-

личието на някой от двата алтернативни критерия.  

Ако е налице някой от критериите, правоприлагащият 

орган е длъжен да определи съответното място за 

обичайно местопребиваване на лицето и не може да 

откаже да го стори, позовавайки се на неизпълнение 

от страна на лицето, на изискванията на специалния 

закон.  За спазването на тези изисквания следят ад-

министративните (или военните) органи по реда на 

специалния правен източник.

Обобщено казано, при сравняване на обичайното 

местопребиваване по смисъла на чл.48, ал.7 КМЧП с 

изяснените по-горе понятия за местожителство и 

домицилий, както и с използваните от ЗГР понятия 

“постоянен” и “настоящ” адрес, може да се твърди 

следното:

1) Обичайното местопребиваване не е идентич-

но с местожителството, защото по определение не 

включва изискване за регистрация на физическото 

лице. Приликата се състои в това, че и при него, как-

то при местожителството, лицето се установява да 

живее в дадено място.

2)Обичайното местопребиваване не е идентично  и 

с домицилия, защото – пак по определение, мястото, 

където лицето се е установило да живее преимущест-

вено, не е необходимо да бъде негов постоянен дом. 

Последното е традиционен елемент от  домицилия, но 

не и на обичайното местопребиваване. Приликата се 

състои в това, че за да се определи домицилият на 

едно лице, както и обичайното му местопребиваване, 

не е необходимо това лице да се е регистрирало или 

да има разрешение да пребивава в дадено място.  

3)  Обичайното местопребиваване не е идентично 

и с постоянния адрес по смисъла на ЗГР, защото регис-

трацията на лицето не съществува като елемент от 

фактическия му състав. Регистрацията е елемент, общ 

за понятията за местожителство и постоянен адрес.

4) Обичайното местопребиваване е най-близко 

като фактически състав до т.нар. “настоящ” адрес 

по смисъла на ЗГР, защото и при последния липсва 

изискването за регистрация на лицето. Освен това 

и в двата случая лицето пребивава в дадено място. 

Разликите се състоят в: първо – докато при обичай-

ното местопребиваване се изисква лицето да живее 

преимуществено в мястото, при настоящия адрес 

такова изискване няма; второ – за установяване на 

настоящия адрес е необходимо все пак едно заявяване 

в общината, докато при обичайното местопребива-

ване такова не се изисква.

Очевидно е, следователно, че с въвеждане на поня-

тието за обичайно местопребиваване КМЧП постави 

началото на една нова привръзка в българското МЧП. 

Тя несъмнено може да бъде ползвана и от нашите 

нотариуси за определяне на приложимото право към 

наследяването при състави с международен елемент, 

които попадат в приложното поле на Кодекса на меж-

дународното частно право. Когато обаче отношение-

то е в обхвата на Общностното МЧП (т.е. на някой 

от релевантните Регламенти), без съмнение КМЧП 

няма да се прилага за определяне на обичайното мес-

топребиваване.

3. Привръзката „обичайно местопребиваване“ в Ре-

гламент 650/2012 г.
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Тази привръзка не е новост за Общностния законо-

дател. Той прибягва най-често именно до нея и в Регла-

мент 650/2012 г. Вече бе посочено, че тя е използвана 

за привързващ фактор както при определяне на меж-

дународната компетентност, така и на приложимо-

то материално право. 

3.1. В първата насока примерно могат да се спо-

менат разпоредбите на чл.4, озаглавен „Обща компе-

тентност“, според който съдилищата на държавата 

членка, където се е намирало обичайното местопре-

биваване на починалия към момента на смъртта му 

(последно обичайно местопребиваване), са междуна-

родно компетентни да се произнасят относно насле-

дяването на имуществото на починалия като цяло; 

или правилото на чл.13, посветено на межднародната 

компетентност в случаите на приемане или отказ от 

наследство, завет или запазена част. Съгласно този 

член, освен съда, международно компетентен да се 

произнася за наследяването по реда на Регламента, 

съдилищата на държавата членка на обичайното мес-

топребиваване на всяко лице, което според приложи-

мото към наследяването материално право може да 

направи изявление пред съд относно приемането или 

отказа от наследство, завет или запазена част или 

изявление за ограничаване на отговорността на съ-

ответното лице по отношение на задълженията на 

наследственото имущество, са международно компе-

тентни да приемат такива изявления, когато съглас-

но правото на тази държава членка такива изявления 

могат да бъдат направени пред правораздавателен 

орган.

3.2. Във втората насока критерият „обичайно мес-

топребиваване“ е ползван като привързващ фактор 

от Регламента например в чл. 21, съдържащ общата 

норма за определяне на приложимо материално право. 

Според нея, освен ако в Регламента не е предвидено 

друго, приложимото право по въпросите, свързани с 

наследяването като цяло, е правото на държавата на 

обичайно местопребиваване на починалия към момен-

та на смъртта му (правото на държавата по послед-

ното му обичайно местопребиваване).½  

В актовете на МЧП на ЕС не съществува опреде-

ление за обичайно местопребиваване. Елементите на 

това понятие могат да бъдат извлечени от практи-

ката на Съда на ЕС.

ІІІ. Практика на Съда на Европейския съюз (преди 

СЕО) по изясняване на понятието „обичайно местоп-

ребиваване“.

1. Практика по Регламента „Брюксел ІІ А“.

Най-напред нека видим практиката по определяне 

на понятието във връзка с прилагането на Регламент 

(ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 го-

дина относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по брачни дела и 

делата, свързани с родителската отговорност, с кой-

то се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000.½   Съдът 

изхожда от разбирането за фактическата природа на 

обичайното местопребиваване, от което следва, че 

– както бе уточнено по-горе, не се изисква вписване 

в регистри, отправяне на искане и/или издаване на 

разрешение от съответен орган, или друго специално 

производство, за да се констатира наличие на обичай-

но местопребиваване.  

 Съдът на ЕС в две решения – по дело C-523/07½ и 

по дело C-497/10 PPU½, е взел отношение към определя-

нето на обичайното местопребиваване на детето по 

смисъла на чл.8, пар. 1 от Регламент 2201/2003 г.½ И в 

двете решения обаче Съдът не е формулирал изрично 

определение на това понятие, но е наблегнал на функ-

ционалния характер на разглеждания критерий и е по-

сочил, че този характер изключва позоваване на вече 

дадени определения от Съда в други области на право-

то на ЕС – например, при социалните обезщетения и 

данъчни задължения. Както ще видим по-нататък, във 

въпросните сфери обичайното местопребиваване е 

определено от Съда като мястото, в което работ-

никът/служителят е установил или има намерение да 

установи центъра на интересите си½. 

В Решението по дело С–523/07 Съдът формулира 

някои основополагащи принципи за определяне на оби-

чайното местопребиваване на детето както след-

ва: „...обичайно пребиваване по смисъла на член 8, па-

раграф 1 от Регламента (Регламент 2201/2003 г. – бел. 

моя Н.Н.) трябва да се тълкува в смисъл, че това пре-
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биваване съответства на мястото, което изразява 

определена интеграция на детето в дадена социална 

и семейна среда. За тази цел трябва също да се взе-

мат предвид продължителността, редовността, ус-

ловията и причините за престоя на територията на 

държава членка, както и причините за преместване-

то на семейството в тази държава, гражданството 

на детето, мястото и условията за обучение в учи-

лище, лингвистичните познания, както и семейните и 

социални отношения, поддържани от детето в посо-

чената държава. Националната юрисдикция следва да 

установи обичайното пребиваване на детето, като 

държи сметка за съвкупността от фактическите 

обстоятелства, специфични за всеки конкретен слу-

чай.”½ Разбира се, при преценката във всеки конкретен 

случай задължително следва да е налице съобразяване 

на висшия интерес на детето.½ 

Като обобщение тук заслужава да се цитира изво-

дът в Коментара на Регламента „Брюксел ІІ А“, че „...

обичайното местопребиваване на детето по смисъ-

ла на чл.8, пар.1 от Регламента е мястото, което, в 

съответствие с висшия интерес на детето, съста-

влява ефективният център на живота на детето. То 

се извежда от присъствието на детето, което няма 

временен или случаен характер и от създадените 

лични и социални връзки на детето в семейната и об-

ществена среда, съобразявайки се с възрастта на де-

тето и степента му на зрялост, и, по изключение, се 

взема предвид като допълваща предпоставка намере-

нието на носителите на родителска отговорност“.14

2. Определение за обичайно местопребиваване по 

дела за обществено осигуряване

По дело С–90/9715  Съдът на ЕС достига до изво-

да, че елемент на понятието „обичайно местопре-

биваване“ е не само намерението на дадено лице да 

пребивава в определена държава, но още и реалното 

пребиваване там за един значителен период от вре-

14 Така и A. Bonomi, op. cit. , p.2

15 Вж. по-подробно Н. Натов, Б. Мусева, В. Пандов, Т. Ценова, Д. 
Сърбинова, С. Йордански, Е. Цанев,  М. Станков, „Регламентът 
Брюксел ІІ А – Коментар“, под общата редакция на Н. Натов, СИЕЛА, 

С., 2014 г., конкретно В. Пандов, с.75-81 и сл. За текста на Регламента 

вж. Официален вестник на Европейския съюз, n° L 338 , 23/12/2003 

стр. 0001 – 0029

ме. Тъй като предмет на казуса са социални права на 

работниците (обществено осигуряване), възползващи 

се от свободата на движение в ЕС, Генералният адво-

кат Saggio набляга на обстоятелството, че в тези 

случаи трябва да се държи сметка и за критерия „...

основен или обичаен център на интересите на работ-

ника“, който е утвърден в практиката на Съда на ЕС 

по такива и други сходни дела.16

По дело T-63/9117 Съдът на ЕС (по онова време все 

още Първоинстанционен съд – бел. моя Н.Н.) поста-

новява, че според постоянната практика на Съда, на 

понятието за „обичайно местопребиваване“ се прида-

ва значение на „...мястото, където дадено лице е ус-

тановило и има намерение да поддържа в това място 

постоянния или обичаен център неговите/нейните ин-

тереси“.

3. Определение за обичайно местопребиваване по 

дела за данъчно облагане.

В областта на данъчното облагане също е налице 

практика на Съда на ЕС по  тълкуване на понятието за 

„обичайно местопребиваване“. Така по дело C-297/8918 

Съдът използва израза „нормално местопребивава-

не“ като влага в него смисъла на „обичайно местоп-

ребиваване“. В решението се поддържа, че „нормално 

местопребиваване“ според постоянната практика на 

Съда в други области на Общностното право следва 

да се разглежда като „...мястото, където едно лице 

е установило своя постоянен център на интереси“.½ 

За да се определи този център следва да се вземат 

предвид всички релевантни към конкретния факти-

чески състав обстоятелства/елементи по делото. 

Примери в това отношение са наличието на семейни 

връзки/съжителство на семейни начала, притежаване 

на жилище, наличие на някаква служебна заетост/ан-

16 Korkein hallinto-oikeus – Finland, Case С – 523/07, European Court 

Reports 2009 I-02805, достъпно и на http://curia.europa.eu/juris/celex.

jsf?celex=62007CJ0523&lang1=en&type=TXT&ancre 

17 Barbara Mercredi v Richard Chaffe, Case C-497/10 PPU, European Court 

Reports 2010 I-14309, достъпно и на http://curia.europa.eu/juris/celex.

jsf?celex=62010CJ0497&lang1=en&type=TXT&ancre=   

18 Член 8, озаглавен „Обща компетентност“, гласи така: пар.1 

„Съдилищата на държава-членка са компетентни по делата, свързани 

с родителската отговорност за детето, ако детето има обичайно 

местопребиваване в тази държава-членка по времето, когато съдът 

е сезиран.“
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гажираност или други социални/служебни контакти на 

лицето – те могат да послужат като важен елемент 

за локализиране на постоянния център на интереси на 

въпросното лице.19  

Разгледаните по-горе решения на Съда на ЕС в об-

ластите на общественото осигуряване и данъчното 

облагане мотивират Генералния адвокат Saggio в 

становището му по делото Swaddling да заключи, че 

макар да се отнасят до различни сфери на правото 

на ЕС, тези решения почиват върху една обща кон-

цептуална база, а именно – идеята, че държавата по 

местопребиваването е тази, с която лицето е съз-

дало определена „социална връзка/привързване“, коя-

то връзка е по-силна и по-стабилна от всякакви други 

връзки, които това лице може да има с други държави 

членки“.20 Иначе казано, подобно на схващането на бъл-

гарския законодател при формулиране на определение-

то за обичайно местопребиваване в чл.48, ал.7 КМЧП, 

Генералният адвокат също набляга на преимуществе-

ното положение на тази връзка спрямо всякакви други 

връзки на лицето с други държави. Считам, че цитира-

ното заключение е солидно аргументирано и заслужа-

ва подкрепа.21

Накрая като обобщение на разгледаните норма-

тивни и практически разрешения биха могли да се 

извлекат основните характеристики на обичайното 

местопребиваване. Те са:

Първо – обичайното местопребиваване е там, къ-

дето физическото лице е установило своя обичаен или 

постоянен център на интереси. Последните могат да 

бъдат от обществен, личен (семеен) или икономиче-

ски характер.

Второ – този център разкрива една солидна и 

тясна обществена, лична (семейна) или икономическа 

връзка/привързаност на лицето с това място.

Трето – този център е основен за лицето, защо-

то връзката му с това място е по-тясна, по-силна 

19 Вж. Korkein hallinto-oikeus – Finland, Case С – 523/07, пар. 36 във 

връзка с решението Pedro Magdalena Fern½ndez v Commission of 

the European Communities,  Case C-452/93 P, European Court Reports 

1994 I-04295, достъпно и на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/

TXT/?uri=CELEX:61993CJ0452 

20 Korkein hallinto-oikeus – Finland, Case С–523/07, пар.2; Barbara Mercredi 

v Richard Chaffe, Case C-497/10 PPU, пар.56.

21 Barbara Mercredi v Richard Chaffe, Case C-497/10 PPU, пар.46 и 47.

и по-стабилна от всякакви други връзки, които това 

лице може да има с други места, т.е. тази връзка има 

преимуществено значение по отношение на всякакви 

други връзки.

Четвърто – солидността на връзката с дадено 

място се обуславя от намерението на лицето не прос-

то да установи такава, а най-вече да поддържа тази 

връзка.

Пето – в така установения център лицето преби-

вава реално не за кратко, а за един значителен период 

от време.

Шесто – специално когато става дума за дете, 

това е мястото, което изразява определена интегра-

ция на детето в дадена социална и семейна среда.

И седмо – преценката се прави винаги с оглед на 

всички релевантни факти и обстоятелства по кон-

кретния случай, отнасящи се както към периода преди 

откриване на наследството така и към момента на 

откриването му.

Надявам се очертаните характеристики да могат 

да послужат в практиката на компетентните органи 

у нас при определяне на обичайното местопребивава-

не на физическите лица за нуждите на прилагане на 

Регламент 650/2012 г.

София, 13 март 2015 г.

Проф. Н. Натов



Имало едно време един дядо и една баба. Ни-
щичко си нямали, освен една кокошчица. А и тя не 
им помагала, защото къде снасяла яйцата си все 
не можели да разберат. Наближил Великден и дядо-
то се закахърил:

- Бабо, нищичко си нямаме да сложим на трапе-
зата!

- Празникът е в храма, не на масата - отвърнала 
бабата. - Но ти не се ядосвай, Господ няма да ни 
остави!

Да, обаче дядото не мирясвал, решил да просле-
ди кокошката къде ще се скрие да снесе. Тръгнал 
подире и, а тя се качила на едно хълмче, там снес-
ла яйчице и то се търкулнало надолу по баира.

- Стой! - викнал дядото. - Къде отиваш?
- Не се тревожи, дядо! - отвърнало яйчицето, 

без да спира да се търкаля. - Аз не съм обикновено 
яйце, а великденско. Ще имаш празник на трапеза-
та си.

И се загубило от очите му. Търкаляло се надолу, 
търкаляло се и изведнъж насреща му една кате-
ричка.

- Ей, че весело си играеш! - възкликна-
ла катеричката. - Може ли да ти правя 
компания?

- Не си играя, а отивам на ми-
сия - засегнало се яйцето. - Аз 
не съм обикновено, а великден-
ско и трябва да се погрижа 
за празничната трапеза на 
баба и дядо.

- Да ти помогна тогава - 
предложила катеричката. 
- Мога да донеса орехи и 
стафиди от хралупата 
си.

- Добре! - съгласило се 
яйцето.

Продължили да бягат 
надолу по хълма и след 
малко срещнало едно 
коте.

- Вземете и мен на раз-

ходка - измяукало жално то.
- Ние не се разхождаме, а имаме мисия - важно 

отговорили яйцето и катеричката, - да помогнем 
на баба и дядо за великденската трапеза.

- И аз мога да помогна, ако ме вземете с вас - 
рекло котето. - Имам млекце и захар.

- Заповядай! - зарадвали се катеричката и яй-
цето.

Продължили да тичат надолу и нали компанията 
се увеличила, вдигнали такъв шум, че стреснали 
една полска мишка в дупката и.

- Какво става, къде сте се разтичали? - подала 
глава тя отвътре.

- На мисия за великденската трапеза на баба 
и дядо- викнали яйцето, катеричката и котето. - 
Ако искаш, и ти можеш да помогнеш!

- С удоволствие! - отвърнала мишката. - Мога 
да донеса брашънце за месене.

- Еха! - зарадвали се другите. - Вече ще можем 
наистина да напълним трапезата.

След малко стигнали в долчинката, а там в 
шумата се били заровили останалите яйца, 

които снесла кокошката предните дни.
- Излизайте, мързеланковци! - викна-

ло яйцето на братчетата си. - Вре-
ме е да украсим великденската 

маса на баба и дядо.
Затъркаляли се яйцата наго-

ре по хълма, а животинките 
им помагали, защото да се 
търкаляш нагоре е трудна 
работа. По пътя взели и 
продуктите от дупката 
на мишката, къщичката 
на котето и хралупата 
на катеричката. Когато 
стигнали в къщата на 
бабата и дядото, стопа-
ните запляскали с ръце 
от радост. После всички 
дружно се хванали да ук-
расят яйцата и да пекат 

козунаци.

Приказка за
великденското яйце
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ЗОРА близо четвърт век е сред лидерите на български пазар в търговията с  бяла, черна, IT и климатична техника,

която предлага в  35  магазина в цялата страна. За своите клиенти ЗОРА прави прецизен подбор на марките,

покривайки най-безспорното от различни класове и ценови диапазони. Предлага изключително 

богат асортимент от  почти всички популярни брандове - Sony, 

Samsung, Philips, HITACHI, LG, LIEBHERR,

Aríston, Indesit, Gorenje, Whirlpool, 

Daewoo, Rowenta, Solac, Tefal, 

Zelmer, Crown, Finlux, 

X-Tremer и др.
 

ЗОРА е пример за коректност и перфектно обслужване. В магазините  

клиентите могат да получат най - добрата консултация и изчерпателна 

информация за предлаганите марки и модели стоки. 

ЗОРА  следва стабилна ценова политика и  това бе високо оценено от 

българските потребители. В  представително  изследване,  реализирано

от швейцарската организация ICERTIAS, за 2015 и 2016 година ЗОРА 

заслужи правото да носи престижното отличие BEST BUY AWARD –

номер 1 за най-добро съотношение между цена и качество в категорията 

„Верига магазини за търговия на дребно с бяла техника и кухненско оборудване”. 

ЗОРА в годината на 20-тия си рожден ден стартира своя проект 

Мебели "HOMEY".  Това е решението,  което допълва и затваря веригата 

от дейности, необходими за пълно обзавеждане и оборудване на дома,

офиса и градината. Мебели, електроуреди, интериорен текстил,

аксесоари, професионална консултация или

                 ВСИЧКО ЗА ДОМА ПОД ЕДИН ПОКРИВ! 

ЗОРА е многократно награждавана от Българска федерация на 

потребителите в категориите за най-пълно съответствие на

качество и цена, за бърза реакция при удовлетворяване претенциите 

на потребителите и за най-добро сервизно обслужване.

ЗОРА е член на Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България /КРИБ/, на Българска търговско промишлена палата (БТПП), 

Българо-рускатърговско-промишлена палата и Българска стопанска 

камара (БСК).

„Зора М.М.С ” ООД е носител на сертификат за внедрена в дейността на 

фирмата Система за управление на качеството в съответствие  с 

БДС/ DIN EN ISO 9001/2008 с Регистрационен № 300643.
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