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Драги колеги, Уважаеми читатели,

Замисляли ли сте се колко пъти в своето напрегнато ежедневие даваме оценки на някакви събития или 
нечий действия, калко пъти квалифицираме нещо като правилно или неправилно, добро или лошо, глупаво или 
умно? А колко пъти издавайки тези „присъди” сме помислили и за другата гледна точка? Като че ли всички 
ние на теория знаем, че трябва така да подхождаме, но на практика – рядко го правим. Защо ли? Може би 
защото по течението на рутината, от висотата на опита и годините си ни е някак по-лесно да се движим 
в стереотипните си граници. Но не рутината и стереотипите са тези, които водят по пътя на разви-
тието, а търсенето на други гледни точки. Сега, седнали в нотариалните си кантори, е лесно да кажем, че 
месец юни е синоним на слънце, златен пясък и мирис на море. Но спомнете си студентските години! Тогава 
юни означаваше дебели учебници и тежки сесии. Всекидневно животът ни поднася поводи да разсъждаваме, 
застанали от различен ъгъл. И затова ще се постараем в нашето списание да дадем пространство за нови 
гледни точки. Ще продължим темата за пълномощните за разпореждане с недвижим имот. Другата гледна 
точка ще е на Нотариус Димитър Танев. Съдебната практика, която публикуваме също ще бъде в конте-
кста на започнатата дискусия.

Ще представим и гледната точка на Съюза на Европейските нотариати /CNUE/ относно законода-
телната инициатива на адвокатурата в България, която би могла да засегне фундаменталните устои на 
нотариалната професия. На своето пленарно заседание, проведено на 5-6 юни 2014 г. в гр. Антверпен, Бел-
гия, единодушно бе гласувана резолюция в подкрепа на Българския нотариат, текста на която ще имате 
възможност да прочетете в настоящия Бюлетин.

На страниците на този брой ще гостува и Унгарският нотариат чрез колегата - нотариус Лорин Ас-
бот-Хермани. Той ще ни запознае накратко с историята и структурата на Унгарския нотариат.

С част от развиваната международна дейност в рамките на Международния съюз на Латинския нотари-
ат (UINL) и на Съюза на Европейските нотариати /CNUE/ ще ни запознаят съответно колегите – нотариус 
Стела Даскалова и Нотариус Милена Илчева.

Няма да пропуснем и рубриката „Intuitu personae”. В нея ще се срещнем с две изтъкнати дами на нашето 
нотариално общество. Едната – отличена с Почетния знак на Съюза на юристите в България за професио-
нални постижения и активна съюзна дейност по повод Деня на конституцията и юриста – 16 април 2014 
г. – Нотариус Милена Илчева. Другата – Председател на Софийската регионална нотариална колегия – Но-
тариус Вяра Янева. С нейното представяне започваме поредицата от интервюта с председателите на 
регионалните нотариални колегии. 

Накрая не ми остава нищо друго освен да кажа, че сме на прага на поредното лято. Това колко то ще е 
вълнуващо и прекрасно зависи само от нас и от различните гледни точки, които прилагаме.  

С пожелания за безброй слънчеви усмивки,
Нотариус Теодора Вуцова,

Главен редактор

„Понякога всичко, от което човек се нуждае
е нова гледна точка.”

Анди Андрюс
Из книгата „Проницателят”
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ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

В качеството си на организация на нотариатите 
от латински тип на страните членки на Европейския 
съюз, Съветът на нотариатите от Европейския 
съюз (със съкращение на латински - CNUE) следи с осо-
бено внимание всички законодателни промени, които 
могат да засегнат нотариалната професия.

Съветът на нотариатите от Европейския съюз 
много държи на това във всяка държава с нотариат 
от латински тип да съществуват ясно установени 
деонтологични правила, които да се спазват от но-
тариусите, за да може последните да предлагат на 
гражданите и бизнеса услуги с качество, съответ-
стващо на назначени от държавата длъжностни лица. 

Съветът на нотариатите от Европейския съюз 
обръща особено внимание на всяка законодателна 
инициатива, която би могла да засегне фундаментал-
ните устои на нотариалната професия. В контекста 
на изложеното, през месец май 2014 год. CNUE беше 
сезиран от българския нотариат с проекта за изме-
нение на Закона за адвокатурата в Република Бълга-
рия, приет на заседание на Висшия адвокатски съвет 
от 21.02.2014 г., които промени, ако бъдат приети от 
законодателя, ще подложат на сериозен риск стабил-
ността, достоверността и обективността на но-
тариалните удостоверявания в Република България, 
което от своя страна ще засегне гражданския обо-
рот.

Въпросните изменения предвиждат възможност-
та определен вид нотариални удостоверявания да 

бъдат извършвани не от нотариуси, упражняващи но-
тариална дейност съобразно изискванията и  устрой-
ствените правила на Закона за нотариусите и но-
тариалната дейност, а от адвокати, практикуващи 
свободна професия в съответствие с нормите на За-
кона за адвокатурата в Република България. Касае се 
за основни видове нотариални удостоверявания, като 
например удостоверяването на подписи, удостоверя-
ването на съдържание на документи, удостоверява-
нето на преписи от документи, удостоверяването 
на дата на документи, заверката на пълномощни за 
разпореждане с недвижими имоти. 

Така предложените промени пораждат сериозно 
безпокойство в CNUE, защото създават условия за 
липса на контрол, на безпристрастност и на качест-
во при осъществяването на посочените удостове-
рявания от лица, които не са нотариуси и за които 
не съществува задължението да спазват строгите 
правила на нотариалната професия, а така също съз-
дават и условия за злоупотреби.  

На първо място, следва да посочим, че след запоз-
наване със законодателната уредба на българския но-
тариат и на нотариалните производства в Република 
България, европейските нотариуси можем да заклю-
чим, че българските нотариуси упражняват своите 
функции при спазване на установени правила, отгова-
рящи на най-високите критерии и на добрата прак-
тика на континенталното европейско право, правила, 
които гарантират наличието на обективност, без-

РЕзолюцИя НА СЪвЕтА НА НотАРИАтИтЕ
от ЕвРопЕйСкИя СЪюз по повоД НА пРоЕктА
зА ИзмЕНЕНИЕ И ДопЪлНЕНИЕ НА зАкоНА
зА АДвокАтуРАтА, пРИЕт НА зАСЕДАНИЕ
НА вИСшИя АДвокАтСкИ СЪвЕт
в РЕпублИкА бЪлгАРИя НА 21.02.2014  г.*
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пристрастност, контрол и защита на правата на об-
ществото при упражняване на професията.

В Република България съществуват специални пра-
вила по отношение на назначаването на нотариуси-
те, организацията на тяхната дейност, контролът 
и санкциите, в случаи на злоупотреба. Предлаганите 
от адвокатите законодателни изменения не разглеж-
дат тези толкова важни въпроси, което е много се-
риозен пропуск. 

 На следващо място, броят на нотариусите в Ре-
публика България е ограничен, обусловен от броя на 
населението в съответния съдебен район, и всеки 
нотариус осъществява нотариални функции, които 
са му делегирани пряко от държавата. Ограничение-
то в броя на нотариусите, а така също и наличието 
на многобойни формални изисквания, на които всеки 
един нотариус трябва да отговаря, правят нотари-
алната професия прозрачна, подлежаща на контрол и 
отговаряща на високи критерии за дисциплина и за 
сигурност, които са абсолютно задължителни в об-
ластта на гражданските отношения.

Като се има предвид, че понястоящем в България 
има повече от 12 000 адвоката, че достъпът до адво-
катската професия на практика е много либерален и 
че предложените от адвокатите промени предвиж-
дат адвокати да придобиват правомощие за извърш-
ване на нотариални удостоверявания само на базата 
на регистрация, то е много вероятно правната си-
гурност в България да бъде нарушена.

Осъществяването на нотариални функции, отно-
во с цел гарантиране на правната сигурност и ста-
билността на гражданския оборот, предполага во-
денето на множество регистри, нотариални книги, 
архиви и други, които от своя страна предполагат 
наличието на специфична и скъпо струваща матери-
ална база и технически пособия,  които не е лесно да 
се осигурят. Показателен пример  в този аспект е 
централният регистър на пълномощните за разпо-
реждане с недвижими имоти, създаден от Нотари-
алната камара на Република България, в който може 
да се направи справка за валидността  на всяко едно 
такова пълномощно. Със сигурност, извеждането на 
този вид нотариални удостоверявания извън нотари-
алната система обрича този тип отношения на не-
прозрачност и създава благоприятни  предпоставки 
за имотни измами.  

На последно място, но не и по важност, налице е 
принципна разлика във функциите на нотариуса и на 
адвоката, която обективно не позволява осъщест-
вяването на нотариални функции от страна на ад-
вокатите, без да бъдат нарушени принципите за 
обективност и безпристрастност. Всеки български 
нотариус осъществява публични функции, които са 

му пряко делегирани от държавата със Закона за но-
тариусите и нотариалната дейност. В този смисъл 
той е длъжен да бъде безпристрастен, обективен, да 
следи за законосъобразността на своите актове и да 
следи за опазване интересите на всички участници 
в нотариалното производство. Адвокатът е довери-
тел на своя клиент, той го представлява и защитава, 
задължен е да му предоставя правна помощ и съдей-
ствие при постигане на неговите права и интереси. 
В този аспект адвокатът не може да бъде обекти-
вен и безпристрастен в онзи смисъл, в който законът 
изисква това от нотариуса.

Изложените съображения, макар и накратко, да-
ват ясен отговор на въпроса защо в континентал-
ните правни системи, в частност в тези, в които 
традиционно всички охранителни удостоверявания се 
извършват от нотариуси, се проявава изключително 
внимание и разумен консерватизъм при извършване 
на каквито и да било фундаментални промени в тази 
материя. Когато се касае за правната сигурност и за 
опазване на правата на гражданите, подходът не би 
могъл да бъде друг.

С оглед на позицията, изложена дотук, CNUE си 
позволява да изрази своето отрицателно становище 
по проекта за изменение на Закона за адвокатурата 
в България и да отправи препоръка към съответните 
компетентни институции да подложат на задълбо-
чен анализ предложените промени в областта на но-
тариалните удостоверявания. Промяната на дейст-
ващото към момента в материята законодателство 
би поставило на риск правната сигурност и правата 
на гражданите.  

*Публикуваният текст, представлява част от еди-
нодушно гласуваната на 6 юни 2014 г. Резолюция на Съ-
вета на нотариатите от Европейския съюз /CNUE/

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
РЕзолюцИя НА СЪвЕтА НА НотАРИАтИтЕ от
ЕвРопЕйСкИя СЪюз по повоД НА пРоЕктА
зА ИзмЕНЕНИЕ И ДопЪлНЕНИЕ НА зАкоНА
зА АДвокАтуРАтА, пРИЕт НА зАСЕДАНИЕ
НА вИСшИя АДвокАтСкИ СЪвЕт
в РЕпублИкА бЪлгАРИя НА 21.02.2014  г.*
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На 11 и 12 април 2014 г. в гр.Баня Лука, столица на 
Република Сръбска, се проведе първата пленарна се-
сия на  Комисията по европейските въпроси  (CAE)  
към Международния съюз на латинския нотариат 
(UINL), под логото „Законодателство 2014-2016 годи-
на“.

Сесията  се проведе  при следния дневен ред:
11 април 2014 г./петък/ 

I. офИцИАлНо  откРИвАНЕ НА плЕНАРНАтА СЕСИя НА 
CAE С пРИвЕтСтвИя от:

- Президента  на Нотариалната камара на Републи-
ка Сръбска и председател на Съвета на нотариусите  
на Босна и Херцеговина,  г-жа Ирена Можович , която 
ни представи организационната форма и дейност на 
нотариусите в Босна и Херцеговина 

- Президента  на Нотариалната камара на Федера-
ция на Босна и Херцеговина,  г-жа Mерджана Шкалджич

- Президента  на  Международния съюз на латин-
ския нотариат  г-н Даниeл Седар Сенгор,

- Президента на САЕ г-н Пиер Беке 
- Министъра на правосъдието на Република Сръб-

ска  г-жа Горана Златкович 
- Заместник-министъра  на правосъдието на Феде-

рация Босна и Херцеговина, г-н ХидаетХалилович
- Заместник-министъра на правосъдието на  Босна 

и Херцеговина  г-н Срдан Радулж
- Председателя на Върховния съд на Федерация 

Босна и Херцеговина г-н Милорад Новкович 
- Министъра на правосъдието и публичната адми-

нистрация на Република Сърбия  г-н Никола Селакович

В приветствието си  Председателят на Нотари-
алната камара на Република Сръбска  и  Президент на 
комисията на ентитетите на Нотариусите на Босна 
и Херцеговина г-жа Ирена Можович ни запозна с  осо-

беностите на Нотариата на Босна и Херцеговина. 
Държавното устройство на Босна и Херцегови-

на е урегулирано от Дейтънското споразумение от 
1995 година, съгласно което Босна и Херцеговина е 
федерален тип държава, която има няколко нива на 
политико-административно деление след федерално-
то правителство. Най-важна от тях е организацията 
на държавата по общностни единици  (ентитети) — 
Република Сръбска,  Федерация Босна и Херцеговина 
и окръг Бръчко със столица Сараево. Третото ниво 
на административно деление след двете единици  са 
кантоните на Федерация Босна и Херцеговина, които 
са 10. Всички кантони имат свое кантонално прави-
телство, което се намира под юрисдикцията на зако-
ните на Федерацията.Освен двете общностни еди-
ници, окръг Бръчко, кантоните и общините Босна и 
Херцеговина има и четири, така наречени, „служебни 
града“. Това са Баня Лука, Мостар, Сараево и Източ-
но Сараево. Тези служебни градове имат своя админи-
страция, чиято власт е с ранг на община или кантон. 

Населението на Федерация Босна и Херцеговина е 
около 4 милиона жители.Република Сръбска има около 
1,4 милиона жители, от които сърбите са  93%. Освен 
тях в републиката живеят босненци, хървати и цига-
ни.По официални данни в Република Сръбска има около 
2 000 българи, главно в град Баня Лука.

В Босна и Херцеговина има две нотариални камари 
- Нотариална камара на Федерация Босна и Херцего-
вина, създадена на 05 май 2007 г. и Нотариална кама-
ра на Република Сръбска, създадена на 11 март 2008 
година.

Нотариусите от окръг Бръчко не са организирани 
в отделна камара, но те поотделно решават за член-
ството си в една от двете съществуващи камари: 
от общо четирима нотариуси  двама са членове на 
Нотариалната камара на Федерация Босна и Херцего-
вина, а двама на Нотариалната камара на Република 
Сръбска. Дейността на всяка от тези две нотариал-

пЪРвА плЕНАРНА СЕСИя НА комИСИятА
по ЕвРопЕйСкИтЕ вЪпРоСИ  (CAE)
кЪм мЕЖДуНАРоДНИя СЪюз
НА лАтИНСкИя НотАРИАт (UINL)
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ни камари се урежда от съответния закон за нотари-
усите. В допълнение към това  област Бръчко е със 
собствен Закон за нотариусите.Броят на нотариуси-
те и в двете камари е ограничен (numerus clausus) и 
се определя въз основа на броя на жителите. Пред-
вижда се едно място за нотариус на  20 000 жители.И 
в двете административни единици има незаети брой-
ки.Във Федерация Босна и Херцеговина е предвидено 
да има 133 нотариуси, но там заетите в момента 
бройки са 115. Предвидените места за нотариуси в 
Република Сръбска  са 86, но са заети  59.Вакантните   
позиции са предимно в по-малките градове  и това се 
дължи  на факта, че не може да се осигури икономиче-
ската самоиздръжка на нотариални кантори в такива 
места.Изискванията за придобиване на правоспособ-
ност на нотариус са 3 годишен стаж като сътрудник 
в нотариална кантора, като вакантните места се 
заемат въз основа на конкурс, насрочен от съответ-
ното министерство на правосъдието.

Нотариатът на Босна и Херцеговина е член на 
Международния съюз на латинския нотариат от 2010 
г., като двете нотариални камари са представени 
от отделен орган, наречен  Комисия, съставена от 
четирима членове, а именно: президентите на двете 
нотариалните камари  и председателите на управи-
телните съвети на тези камари. Президентите на 
нотариалните камари годишно сменят функциите 
на президент и вице - президент на посочената ко-
мисия. Двете камари на нотариусите работят в 
тясно сътрудничество  както помежду си, така и по 
съвместни проекти с  министерствата на правосъ-
дието като например по приетите наскоро във Фе-
дерацията, Република Сръбска и окръг Бръчко кодекси  
по вещно право и   промени в законодателството в 
областта на семейното  и търговско право, с кои-
то значително се повишава ролята и значението на 
нотариусите и нотариалните услуги.Съвместно с 
Висшия съвет на съдиите и прокурорите в Босна и 
Херцеговина е въведен „пилотен проект“ като тест с 
три съдилища - Съдът в Сараево, Баня Лука и Ljubuški 

за Босна и Херцеговина за електронна връзка с 
имотния регистър, търговския регистър, данъчния 
регистър и др. Това сътрудничество, както и пови-
шаване обема на правомощията на нотариусите, са 
част от структурния диалог за присъединяването на 
Босна и Херцеговина към Европейския съюз в рамките 
на Стратегията за реформа на съдебната система в 
Босна и Херцеговина за период 2014-2018 г. 

В поздравителната си реч президентът на Нота-
риалната камара на Федерация Босна и Херцеговина 
г-жа Мерджана Шкалжич със задоволство подчерта, 
че за изтеклия  седем годишен период  дейността 
на нотариусите във Федерация Босна и Херцеговина 

е призната от страна на икономическите субекти, 
граждани, държавни институции, а също така и от 
професионалната и академична общност на страна-
та и се е утвърдила като уважавана позиция в юриди-
ческата професия,  гарант за спазването на закони-
те и за по-висока степен на правна сигурност, бързи 
и икономични услуги за граждани и юридически лица. 
Ролята на изпълнители на най-важната превантивна 
функция в разтоварването на съда при разрешаване-
то на граждански дела  и публичната администрация е 
от особено значение за страните в преход като Бос-
на и Херцеговина, където има преминаване от една 
правна система към друга. В работата си нотариу-
сите в Босна и Херцеговина следват положителния 
опит, придобит от страните членки на Европейския 
съюз в областта на правото в стремежа си да полу-
чат по широк спектър от правомощия, по-специално 
чрез прехвърляне на някои алтернативни процедури 
от съда (например, процедурата по наследяване). Из-
ползването на нови технологии, като например елек-
тронните технологии и възможността за въвежда-
не на електронна комуникация между нотариусите,  
публичните регистри и съдилищата ще допринесе 
за развитието на  нотариалната система в Босна и 
Херцеговина  и в крайна сметка ще доведе до стиму-
лиране на икономическите дейности и  цялостното 
развитие на страната.

От името на Камарата на нотариусите на Феде-
рация  Босна и Херцеговина, г-жа Шкалжич благодари 
на членовете на Международния съюз на нотариуси-
те, особено Комисията по европейските въпроси за 
провеждането на тази конференция в Баня Лука, коя-
то е израз на внимание и подкрепа за нотариусите в 
Босна и Херцеговина.

С особено внимание бе изслушана от всички учас-
тници и гости поздравителната реч  на новоизбра-
ния президент на UINL г-н Даниел Седан-Сенгор, която 
започна  с представяне накратко на дейността на 
Международния съюз на латинския нотариат, в рам-
ките на който понастоящем членуват 86 страни раз-
положени на 5 континента сред които 22 от 28-те 
страни членки на Европейския съюз, които предста-
вляват близо 2/3 от населението на планетата.Това 
са 37 страни от Европа, 22 в Америка, 19 в Африка 
и 6 в Азия.Президентът Седан-Сенгор изрази задовол-
ството си от нарастване на броя на желаещите да 
се присъединят към организацията, която той има 
чест да представлява.Изпълняващи своята мисия за 
превенция на конфликти и спорове са около 300 000 
нотариуси, и 2 милиона сътрудници, които издават 
около 4 милиона публични акта годишно.

Приоритет на UINL е да се покаже как модерната 
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държава трябва да отговори на фундаменталните 
необходимости на обществото, а именно юридиче-
ската сигурност, прозрачността  и освобождаване 
на съда от разрешаване на споровете в договорните 
отношения, където ролята на нотариуса е от пър-
востепенно значение като  свързващо звено между 
публичната и частната сфера, удовлетворяващо ин-
тересите на държавата и на гражданите.

Статутът на нотариуса, като представител 
на публичната власт, неговата безпристрастност 
и абсолютен неутралитет в професионалната дей-
ност,  ролята му на гарант на правната сигурност 
на правните субекти е условие ”sine qua non” за  съ-
ществуването на държавата, тъй като без нея няма 
икономическо развитие, няма кредити, няма инвес-
тиции, няма работа и следователно няма нито прос-
перитет, нито социален прогрес. Втората мисия на 
нотариуса е да отговори на все по-нарастващата 
необходимост на гражданите от съветник и правил-
ната им ориентация във все-по-усложняващата се 
„джунгла” от юридически актове, с цел обезпечаване 
на правната сигурност, което може да бъде постиг-

нато с повишаване и актуализиране нивото на позна-
ния и ерудиция на нотариусите  и професионалното 
обучение.Нотариусът е длъжен редовно да се инфор-
мира за настъпилите законодателни и нормативни 
промени, за да може да запознае клиента с правните 
и данъчни проблеми, които могат да възникнат от 
договора/акта/, който той трябва да удостовери.
Дългът за съвет задължава нотариуса да предоста-
ви точна информация за неочакваните и необичайни-
те рискове, с които може да се сблъска клиентът, да 
бъде „преводач на правото”. Да бъде безпристрастен 
арбитър при договорите, които удостоверява и съ-
ветите, които дава на клиентите при задължително 
стриктно спазване на деонтологията, съблюдаване 
на нотариалната етика както към клиента, така и 
към колегите.

И третата мисия е превантивно избягване на бъ-
дещи съдебни спорове, което да облекчи съдилищата 
от прекомерна натовареност, да сведе до минимум 
риска от съдебен спор, да спомогне за избягване на 
съдебните процедури (съвременното изискване за  
dšjudiciarisation).

Заседание на Комисията по  европейските въпроси към UINL в президиума отляво надясно Президентът на UINL 
г-н Даниел Седан-Сенгор, Президентът на САЕ г-н Пиер Беке, Секретарят на САЕ г-н Тиери Вашон и Президен-
тът на Нотариалната камара на Република Сръбска г-жа Ирена Можович
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В поздравителната си реч президентът Се-
дан-Сенгор подчерта, че статутът на нотариуса, 
като представител на държавна власт се базира на 
три основни критерия: неговата номинация от орган 
на изпълнителната власт, второ - регулиране на броя 
на нотариусите и района им на действие, стриктно 
определена компетентност, извършвана по задължи-
телна тарифа, идентична за всички нотариуси.

Днес особено се набляга на правото на наследява-
не, като израз на безконфликтно преминаване на нат-
рупванията и капитализацията на усилията на едно 
поколение в полза на следващото, по един възможно 
най-сигурен начин разглеждайки семейството като 
основна клетка на обществото.

Нотариусът осъществява връзката между държа-
вата и гражданите, превеждайки правото и изясня-
вайки го преди да го приложи. И второ - абсолютната 
прозрачност осигурявана от нотариално заверени-
те актове осъществява интереса на държавата в 
борбата против прането на пари, организираната 
престъпност и корупцията.Тяхната публичност и фа-
ктът, че трансферът на недвижима собственост е 
от  изключителна компетентност на нотариусите в 
огромния брой държави, са важен инструмент в ръце-
те на правовата държава за проследяване източника 
на финансиране на сделките, движението на парич-
ните потоци и неправомерните транзакции в т.н. 
„страни-данъчен рай“. Нотариалната институция се 
ориентира към модерно развиващи се услуги в подкре-
па на държавата в усилията за установяване на прав-
на сигурност и борба срещу влиятелни кръгове и тех-
ните мощни интереси. Главно чрез установяване кой 
с какво разполага, откъде е финансирането и накъде 
се насочват финансовите потоци при трансфера на 
недвижими имоти, както и избягване на данъчното 

облагане, което изцяло се припокрива с публичния ин-
терес.

В обръщението си към присъстващите  президен-
тът на САЕ г-н Пиер Беке подчерта, че е изключител-
но горд с това, че представители на най-високо ниво 
на властта почетоха настоящата пленарна сесия,  
начело с президента на UINL. Той насочи вниманието 
към многобройните нови делегати,  както и към при-
съствието и проявения интерес от страна на минис-
търа на правосъдието на Република Сърбия, с надеж-
дата за скорошното присъединяване на страната му, 
което е изключително важно за САЕ. Днес САЕ включ-
ва 39 нотариата,  22 от които са членове на ЕС.Един 
от особено важните аспекти в дейността на САЕ е, 
че тя вече доста години работи с представители от 
страните на common law Великобритания, Шотлан-
дия и Ирландия, чието присъствие винаги обогатява 
дебатите. С годините се налага изводът, че двете 
системи не са толкова противоречиви, колкото из-
глеждат на пръв поглед, но все пак изследванията и 
икономическите резултати са в полза на нотариата 
от латински тип. Както всички континентални ко-
мисии САЕ има мисията да подпомага европейските 
нотариати за развитие и подобряване на професио-
налната им активност,  да организира обучението с 
посредничеството на Европейската нотариална ака-
демия, да обсъжда проблемите им във връзка с компе-
тентността и обема на правомощията.

В центъра на вниманието сега е европейското 
удостоверение за наследство и перспективите на 
отделните страни членки във връзка с неговото из-
даване. Основната задача на САЕ е оказване на по-
мощ на европейските нотариати с цел задълбочаване 
познанията им в областта на националното право и 
хармонизирането му чрез обмен на информация меж-
ду тях, изучаване теми по сравнително право и свър-
заните с дейността на нотариата въпроси от меж-
дународното частно право.

Особен акцент в мисията на САЕ е тясното съ-
трудничество и партньорство със Съвета на нота-
риатите от ЕС, като както винаги основната цел на 
многобройните и амбициозни задачи е да се повиши 
ефикасността на работата на САЕ в условията на 
нарастваща конкуренция между различните юридиче-
ски професии, което се наблюдава в последните ня-
колко години.Ето защо е необходимо задълбочено изу-
чаване на фундаменталните проблеми на нотариата 
като например деонтологията и етика, борба срещу 
прането на пари и корупцията повишаване обема на 
компетенциите, управлението на нотариалните кан-
тори, за което допринасят сесиите на Европейската 
Нотариална Академия и сътрудничеството с уважа-
вани университетски преподаватели, правни експер-

Нотариус Стела Даскалова, представител на 
Нотариалната камара на Р България в Комисията 
по европейските въпроси към UINL, заедно с 
представителите на Хърватска
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ти, както и на европейските институции и организи-
рането на обучителни семинари по всички въпроси , 
представляващи интерес за европейските нотариа-
ти.Очевидно е, че за да е успешна съвместната дей-
ност са необходими общите ни усилия и участието 
на всички в изпълнението на амбициозния ни план за 
работа.

II. откРИвАНЕ НА АкАДЕмИчНАтА  СЕСИя  от пРЕзИ-
ДЕНтА НА САЕ г-Н пИЕР бЕкЕ, пРовЕДЕНА в пРИСЪСтвИЕ-
то НА НотАРИуСИ от боСНА И ХЕРцЕговИНА

  1.Доклад на г-жа Ранкица Бенч , Нотариус от Хър-
ватска на тема:“Прехвърляне на част от правомощи-
ята на Съда към нотариусите от страните членки на 
UINL със специален акцент прехвърлянето на дейнос-
ти, свързани  с наследяването“.

Хърватска е парламентарна република, член на Ев-
ропейския съюз от 1 юли 2013 г.Населението е около 
4, 5 милиона души.Днес в Хърватска има 332 кантори 
и 776 нотариуси. За времето от 1994 -2004 г. компе-
тентността на нотариусите в Хърватска непрекъс-
нато се разширява.Освен основните функции в  класи-
ческите сфери сделки с недвижими имоти, търговско 
и лицензионно право, семейно и наследствено право, 
нотариусът се изявява като основен съветник по въ-
просите на наследяването.Публичните завещания се 
извършват само от нотариуси. Все повече функции 
на съда и държавната администрация се прехвърлят 
на нотариусите, което значително облекчава тяхна-
та дейност и им позволява да изпълняват задължени-
ята си по-добре и в по-кратки срокове.Дейността на 
нотариуса се осъществява в тясно сътрудничество 
със съда.В прерогативите на председателя на съда 
е да реши дали да предостави на нотариусите  някои 
казуси по безспорни производства, които по-рано са 
били от негова компетентност.Съдът посочва но-
тариуса по азбучен ред  и определя срок за решаване 
на казуса, който е между 30 и 90 дни.Решението на 
нотариуса подлежи на обжалване на първа и на втора 
инстанция.За 2012 г. от предоставени на нотариуси 
57655 дела са решени 49938.Нотариусите са разреши-
ли 90 % от делата без обжалване.Резултатът е на-
малени срокове, ниски разходи, сигурност.Спестяват 
се съдебни разноски на клиентите и разходи на съда 
и администрацията.Страните  получават безпри-
страстни правни съвети, високо ниво на сигурност 
и защита на интересите.Вписванията в търговския 
регистър се извършват от нотариуси от 2007 г.Ко-
муникациите  със съда са също по електронен път. 

2.Доклад на г-жа Мариана Папакириаку за развитие 

на европейската мрежа на регистрите на завеща-
ния ARERT  и настоящия проект „трансгранични за-
вещания“, към която има  вече 17 членове, а именно 
нотариатите на Австрия, Белгия, България, Хърват-
ска, Испания, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Люк-
сембург, Холандия, Полша , Португалия, Румъния, Сло-
вения, Швейцария и Санкт Петербург и регистрите 
на Естония и Литва като партньори, между които 
вече е изградена интер-връзката на регистрите им 
на завещания.В очакване да се присъединят и други 
страни, което е съществена крачка за пристъпване 
към издаването на европейското удостоверение за 
наследство.

3. КРЪГЛА МАСА:  Голяма част от този и следващия 
работен ден  бе посветена на преглед на докладите 
на представителите на  страните членки на САЕ, от-
разяващи промените в законодателствата им, каса-
ещи нотариалната дейност  за периода 2013-2014 г. 

Представянето се ръководеше от секретаря на 
САЕ г-н Тиери Вашон и протече във вид на оживена 
дискусия.По-долу представям накратко основните 
акценти  върху новостите в законодателствата по 
страни:

БОСНА  и ХЕРЦЕГОВИНА
Закон от 8 август 2013 г. въвежда задължително 

нотариално удостоверяване  на всички  сделки с не-
движими имоти, вещни права върху тях, учредяване 
на ипотеки, договори, свързани с учредяване право на 
строеж,  разпределение на собствеността в етажна 
собственост  и др.

Въвежда се фиксирана тарифа за  нотариалните 
такси, в която се предвижда ограничение за макси-
малния им размер за някой такси.Счита се, че тази 
стъпка ще доведе до намаляване на нотариалните 
такси, което е главно от полза на бизнеса, тъй като 
има  ограничение на таксите за  ипотеките, участие 
на нотариуса в общи събрания на дружества.

бЪлгАРИя
От 01 януари 2014 г. отпаднаха действащите в 

българското законодателство ограничения по отно-
шение на придобиването право на собственост върху 
земеделска земя, гори и горска земя от граждани на 
държавите - членки на ЕС, и на държавите, страни 
по Споразумението за Европейско икономическо прос-
транство (СЕИП), както и ЮЛ, учредени, съгласно за-
конодателството на тези държави. 

ИтАлИя
Закон от 27.12.2013 г. за задължително депозира-

не по сметка на нотариуса на продажната цена при 
сделка с недвижим имот, както и на нотариални так-
си, дължими данъци и такси свързани с нотариалните 
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актове.Това задължение касае само сумите, които се 
изплащат при извършване на нотариалния акт, но не 
и тези, които подлежат на разсрочено плащане.Суми-
те се депозират по специална депозитна сметка на 
нотариуса, с която нито той, нито членове на него-
вото семейство в случай на наследяване, могат да се 
разпореждат.Сумите по тази сметка не подлежат на 
облагане с данъци и на принудително изпълнение.

Закон от 13 август 2013г. въвежда задължително 
сертифициране на енергийната ефективност на жи-
лищата като  представянето на енергиен сертифи-
кат от страна на продавача е задължително както 
при преговорите и подписването на предварителни 
договори, така и при сключване на окончателен дого-
вор, към който се прикрепя като неразделна част.

Извършена е либерализация на тарифата, което е 
довело до сътресения и намаляване на таксите, но 
постепенно нещата се канализират.

гЕРмАНИя 
Закон за въвеждане на регистър за съхранение на 

данни въз основа на кадастралната карта, което е 
правно основание за преминаване към електронен 
имотен регистър. 

Въвеждане на задължение за представяне на сер-

тификат за енергийна ефективност при сключване-
то на нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот.

Въвеждане на изискване за представяне на удос-
товерение за енергийна ефективност след постро-
яването на нова сграда.

АНДоРА
Облекчен режим на регистрация на дружества със 

закон от 19.12.2013 г.
Учредяване на дружества, промяна на капитала и/

или предмета на дейност,  промяна на управител или 
член на управителен съвет се извършват с нотариал-
но удостоверяване, след представяне на документ за 
запазено  наименование и  банков документ за внесен 
капитал.

При участие на чуждестранно лице е задължител-
но представяне на  разрешение  за чуждестранна  ин-
вестиция, издадено от правителствен орган.

 След нотариалното оформяне на документите 
нотариусът ги внася за регистрация в 15 дневен срок.

АвСтРИя
След по-малко от една година от влизането му в 

сила е променено  изискването за намаляване на ка-
питала, изискуем за учредяване на дружества с огра-
ничена отговорност в размер на 10000 евро, като се 
възстановява стария минимум, необходим за регис-
трация в размер на 35000 евро.

Има промени  в  Закона за нотариусите от 1 януа-
ри 2014 г., съгласно които  обжалването на решение-
то, взето от камарата на нотариусите или на тех-
ния председател , както и жалбите срещу решение на 
Националния съвет на австрийската нотариална ка-
мара  или неговия председател се представят  пред 
компетентния районен съд, а не пред администрати-
вен съд, както е било до момента.

бЕлгИя
От 15 декември  2013 г. е въведен Национален ре-

гистър за физическите лица, който съдържа широк 
спектър от данни и води до значително облекчаване 
на дейността на администрацията, а също и на но-
тариусите.

От 10 януари 2014 г. се въвежда електронен регис-
тър за данъчни и други финансови данни.

От 1 април 2014 г. влиза в сила модернизация на дан-
ни, свързани с имуществените права на населението.

От 1 април 2014 г. отпада изискването в закона за 
ипотеките за потвърждаване на чуждестранни акто-
ве и пълномощни, свързани с учредяване на ипотека 
от председателя на първоинстанционния съд.

В почивката между заседанията на САЕ
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ХЪРвАтСкА
От 13 декември 2013 г. се установява ново задъл-

жение за нотариусите да подават информация до съ-
дебния регистър, в случай че констатират грешка 
или непълнота в него.

Въведен е електронен регистър на завещанията.

ИСпАНИя
Кралски указ  № 980/от 13 декември 2013г., с кой-

то се разработват нови аспекти в развитието на 
институцията на медиацията,  установена в  Закон 
5/ от 6 юли 2012 г. Вписването в регистъра на меди-
аторите по граждански и търговски дела  има задъл-
жителен характер.Там се определят условията, не-
обходими за упражняване на функциите на посредник 
(обучение и застраховка гражданска отговорност). 
Въвежда се фигурата на медиатор по фалити, с цел, 
да се предотврати ликвидирането на малкия бизнес 
при нарастващия брой на предприятия изпаднали в 
несъстоятелност. 

ЕСтоНИя
През 2013 г. регистърът  на документи, свързани 

с наследството е попълнен и модернизиран и е под-
готвено преместването му.През втората половина 
на 2014 г. , цялата документация, свързана с наследя-
ването ще бъде предоставена на Камарата на нота-
риусите. 

Прави впечатление изключително широкия обем 
на правомощията на нотариусите в Естония-наред с 
традиционните дейности, те упражняват функцията 
медиатори, в тяхната компетентност са споразуме-
нията при разводи по взаимно съгласие, предоставе-
но им е правото да поставят апостили и др.

фРАНцИя 
През последното десетилетие се отбелязва въз-

ходящо развитие на традиционната роля на нотари-
усите във Франция и разширяване полето им на дей-
ност.В стремежа си да бъде облекчена дейността на 
съдебните органи,  за да се посветят на други по-ва-
жни дейности нотариусите поемат  голяма част от 
правомощията свързани с наследяването, настойни-
чеството, осиновяването, гражданските споразу-
мения за солидарност при фактическо съжителство 
(PACS) 

Дейността на нотариуса в перспектива следва 
да бъде необходимо допълнение към правосъдието в 
качеството си на длъжностно лице, получило право-
мощията си от органите на държавата, пазител на 
държавния печат работещ при фиксирана тарифа под 

перманентния контрол на публичните власти.
Нова публична функция на нотариуса, отнасяща 

се до водене на статистика за недвижимите имоти 
чрез изчерпателно захранване на базите данни, кои-
то касаят пазарната стойност на имотите на граж-
даните и на публичните институции и пряко  влияят 
върху развитието на пазара на недвижими имоти.
Тези данни се предоставят на Висшия съвет на френ-
ския нотариат.

Тази дейност е един по-висок етап от отговор-
ността за поддържане на имотните регистри и е 
важен принос за защита на потребителите.

По предложение на Висшия съвет на френския но-
тариат  продължава прилагането на петгодишните 
планове за структурна адаптация, които предвиж-
дат увеличаване броя на нотариалните офиси главно 
в по-малките населени места.

гЪРцИя
Със закон от 31 декември 2013 г. таксата за прех-

върляне на недвижимо имущество е намалена от 1 
януари 2014 г. от 10 % на 3 %. Но в същото време от 
същата дата се въвежда нов данък за сметка на про-
давача, в размер до 15 % от дохода, получен от пе-
чалбата от прехвърлянето на недвижимо имущество.
Този данък се определя от разликата между цената за 
придобиването и сумата, получена от продажбата на 
имота, след прилагане индекса на дефлацията.

Законът предвижда този данък да бъде изчислен 
от нотариуса, изповядал сделката и в срок от 5 дни 
го задължава да подаде декларация за доход, с която 
ангажира собствената си отговорност.Т.е, в те-
жест на нотариуса е да посочи цената за придобива-
не на имота, цената, получена от продажбата му , да 
изчисли данъка и да го внесе.

Този закон предизвиква справедливия гняв на гръц-
ките нотариуси, които до отмяната му /за която 
имат уверения от правителството/ протестират 
чрез отказ  да изповядват сделки с недвижими имоти.

Има задължителна тарифа, но за суми над 20 мили-
она евро е допустимо клиентът да преговаря за раз-
мера на нотариалните такси.

лИтвА
Направени са предложения за промени в законода-

телството за ограничаване на плащанията в брой и 
за установяване на задължителна нотариална форма 
за сделки на стойност над 15000 евро.

Делегира се на нотариусите правото за заверява-
не на документи с апостил, което досега е било функ-
ция на министерството на външните работи.

Има предложение за промяна на гражданския ко-
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декс и възлагане на нотариусите правомощия по раз-
решаване на разводите по взаимно съгласие, както и 
овластяване на нотариусите с право да упражняват 
функциите на медиатор.

лАтвИя
От 1 ноември 2013г. влиза в сила изменение в за-

кона за нотариусите,  съгласно което нотариалните 
актове придобиват сила на извънсъдебно изпълнител-
но основание.Поетите от страните задължения под-
лежат на принудително изпълнение.

Заслужаваща внимание практика е въведена от Но-
тариалната камара на Латвия,  съвместно с Минис-
терството на правосъдието, съгласно която всеки 
нотариус в рамките на петгодишен период  се оценя-
ва по точкова система въз основа на показатели, от-
разяващи участието в семинари, научни разработки и 
други мероприятия на камарата.Нотариусите, които 
не са събрали необходимия брой точки се явяват на 
теоретико-практичен изпит по конспект.В случай, че 
не се справят се явяват отново след шест месеца.
Има няколко случая на нотариуси, които не са издър-
жали този изпит, което естествено силно е повлияло  
на имиджа им.

Тези санкции са извън системата за дисциплинарна 
отговорност, която е доста строга.

лоНДоН 
Предприемат се мерки за повишаване мерките  за 

дисциплинарна отговорност на нотариусите.
Предложение от нотариалния форум на Великобри-

тания за приравняване доказателствената сила на 
нотариално заверени и незаверени копия от официал-
ни документи с  цел улесняване  на бизнеса и на сво-
бодното движение на хора и капитали в рамките на 
Европейския съюз.

туРцИя
Въведена е нова операционна система за връзка 

между нотариусите, която значително подобрява 
информираността им  и сигурността на актовете, 
които те извършват.

Изменения в Търговския закон от 14 февруари 2014 
г. съгласно които минималния размер на капитала, не-
обходим за регистрация на  дружество с ограничена 
отговорност е 3350 евро, а на акционерни дружества 
е 16700 евро.

Предварителните договори се подготвят и заве-
ряват от нотариус.

уНгАРИя

Съществени изменения в Гражданския кодекс вли-
зат в сила на 15 март 2014г.

За първи път се дава право на кандидат нотариу-
сите самостоятелно да заверяват някои документи, 
както на хартиен носител, така и с електронен под-
пис без същите да се приподписват от нотариуса - 
титуляр, както е било досега.

Създаден е нов Регистър на обезпеченията  и за-
лозите с който оперира  Унгарската нотариална ка-
мара.Включването на база данни в регистъра се из-
вършва въз основа на декларация, съдържаща факти, 
данни и договорености, чиято достоверност се 
потвърждава чрез декларация, заверена от нотари-
ус.С тази декларация  лицето или негов представител 
се регистрират като потребители в този регистър, 
като носят пълна отговорност за данните отразени 
в него.Предвидена е възможност за  оспорване по съ-
дебен ред от заинтересовани лица, като тежестта 
на доказване на истинността на информацията е за 
подписалия и подал декларацията.Достъпът до регис-
търа е по електронен път и е безплатен.

Създава се национален регистър за вписване на 
брачните договори и споразуменията за партньор-
ство, които  могат да се удостоверяват както от 
нотариуси, така и да бъдат приподписани от адвока-
ти. Вписването на договорите, независимо дали са 
изготвени от нотариус, адвокат или от страните, 
се извършва от нотариуса. Фактът, че тези дого-
вори не са регистрирани не води до тяхната недей-
ствителност, но ги прави непротивопоставими на 
трети лица.  

Публичните завещания вече се извършват само от 
нотариус, преди това е било правомощие и на съда. 

С промените от 15 март 2014г. се въвежда и произ-
водство по съхранение на имущество /пари или друга 
собственост/ от нотариуса, при условия, определени 
от депозитаря със съответния нотариално заверен 
документ. В същия се определят и условията, при кои-
то повереното за пазене имущество се освобождава 
в полза на депозитаря или трето лице.

СЪботА, 12 АпРИл 2014 г. 
плЕНАРНА СЕСИя по РАботНИ гРупИ
1. Приемане на протокола от 6-ото заседание на 

САЕ, проведено в Барселона  през м.ноември 2013 г.с 
докладчик Игор  Медведев

2. Преглед на събитията , свързани с дейността 
на UINL след последното заседание на САЕ в Барсело-
на от ноември 2013 г. от г-н Пиер Беке
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3. РАБОТЕН ПЛАН на председателството CAE във 
връзка със законодателство 2014-2016г., представен 
от г-н Пиер Беке,  който счита, че е наложително  да 
се направят някои промени в работата на САЕ.

На първо място, при прегледа на законодателните 
промени,  както и на тези в процес на разработка, 
докладите предоставени  от  страните-членки, след-
ва да се ограничат само до  теми, пряко свързани с 
нотариалната дейност.  Те трябва да се подготвят 
най-малко 15 дни преди пленарните заседания и да 
бъдат изпратени до офиса на САЕ, където  ще бъ-
дат подбрани темите, считани интересни за всички, 
като те могат да бъат разработени и обсъдени по 
време на съвместни срещи.

Установено е значително намаляване на броя на 
членовете на всяка делегация.Разглеждането на из-
браните  научни теми, не може да бъде ефективно 
при наличие на твърде много въпроси, разработвани 
от един или двама делегати. 

Във връзка с това г-н Беке предложи две подобре-
ния:

- Работните групи трябва да бъдат организирани 
на две нива: група на „ ядро „, съставено от титуляр 
и двама или трима души, които да изготвят и   раз-
виват  въпросника в съответствие с актуалните въ-
проси, за да се избегне редакция от твърде „национа-
лен” тип и се обърне внимание на синтеза.

- В офиса  на САЕ докладите да се разглеждат още 
веднъж с акцент върху най- важните въпроси и така 
да се облекчи работата на Комисията. 

Добре е  да се  види как сътрудничеството  с Ин-
ститута за Европейски нотариални научни изследва-
ния (I.R.E.N.E.)  може да послужи за осигуряване на но-
тариатите от латински тип юридическа научна база 
в съответствие с изискванията на деонтологията в 
областта на сравнителното право, международното 
частно право и общностното право, както и за по-
добряване на комуникационната политика на Комиси-
ята, тъй като там  основно се използва  интернет.

Връзки със Съвета на нотариатите от Eвропей-
ския съюз (CNUE)

Има известни трудности в съвместната дейност 
и в отношенията. От една страна САЕ е упреквана, 
че се намесва по въпроси, които са в компетенции-
те на CNUE, а от друга страна страните-членки на 
САЕ изразяват недоволството си, че CNUE, е твърде 
фокусирана върху проблематиката на ЕС.Необходи-
мо е да се изясни ролята на всяка организация и  да 
се гарантира конструктивно, независимо сътрудни-
чество между тях. Ролята на САЕ е абсолютно съв-
местима с тази на CNUE. Чрез своите квалифицирани 
експерти тя може да осигури  научна подкрепа чрез 

научни разработки и изследвания и едновременно с 
това и политическа подкрепа, тъй като в САЕ  члену-
ват големи европейски страни, които не членуват в 
ЕС , но всички  те възнамеряват да станат членове 
в бъдеще ( като Босна и Херцеговина, Албания , Гру-
зия  Турция и Македония ), или страни, които са пряко 
или косвено свързани с правото на Общността (като 
например Русия или Швейцария ).Затова предлагаме 
поддържане на постоянен диалог както чрез

организиране на редовни срещи между ръководи-
телите на CAE и представителите на  CNUE, така 
и с отправяне на покани към  лидерите CNUE да при-
състват на пленарните заседания на CAE, а с насрещ-
ни покани представители на САЕ да участват в общи-
те събрания на CNUE.

За да бъдат финализирани усилията за бъдещо съ-
трудничество, изглежда уместно да се организира 
възможно най-скоро среща с новия председател и за-
местник -председател на CNUE. 

Сътрудничество с CCNI / Комисия за международ-
но нотариално сътрудничество/. 

Президентът Мерлоти говори по време на доклада 
си на заседанието в Лима за трудностите, свързани с 
вземане на решения от CCNI относно членовете UINL 
, които имат проблеми с правителствата на стра-
ните си. Струва ми се, че е желателно тези „викове  
за помощ „  да се разглеждат съвместно, когато за-
сегнатата страна е член CAE.Това е предложението, 
което той отправя към CCNI.

4. Представяне на изследвания,  разработвани в 
рамките на САЕ – резултати, предложения и обобще-
ния

X. пРЕДСтАвяНЕ НА пРоучвАНИя.
Подготовка, регистрация и архивиране на елек-

тронните нотариални актове и инструменти (съ-
отв. Michael Lightlower). Приключено е проведеното 
изследване на тема:„Изготвяне, регистрация и архи-
виране на електронните нотариални актове“ в едина-
десет държави, разработено от членовете на коми-
сията по гражданско право /Task Force / в рамките  на 
САЕ.Изводите са следните:

В заключителните бележки се отбелязва, че без 
съмнение  много държави се възприемат новите ре-
волюционни методи на работа,   които коренно про-
менят начина, по който нотариусите и други специа-
листи ще работят в бъдеще и които представляват 
както приложение на директивите на европейския 
законодател, така и необходимостта да се отгово-
ри на нуждите на практиката и техническия прогрес. 
Най- значителни промени са във връзка с начините, 
по които да се подава и се съхранява информацията  
в националните търговски регистри, регистрите на 
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завещанията  и имотните регистри. Повечето стра-
ни са приели или са в процес на приемане на електро-
нен нотариален регистър както и електронен архив 
на нотариалните актове. Предимствата са очевидни 
както по отношение на лекотата на управление, така 
и значително по-малкия обем, който заемат в сравне-
ние с информацията на хартиен носител.Други стра-
ни ползват едновременно и двата варианта.В повече-
то страни при създаването на електронни регистри 
се запазва публичната заверка и дори се засилва роля-
та на нотариуса в процеса на подаване на данни към 
електронните регистри. Нотариусите ще могат да 
подават необходимите за вписване документи по 
електронен път, а не да ги носят в имотните служби 
на хартиен носител.

Все още има мнения в посока запазване старите 
методи на работа и,  загриженост, че новите мо-
дерни технологии ще накърнят имиджа на нотариуса 
като стабилен, безпристрастен и сигурен  стожер и 
пазител на  ценностите, но все повече се налага тен-
денцията да се търсят нови модерни в технологично 
отношение средства за да се увеличи ефективност-
та на нотариалната професия и нейното значение за 
обществения живот.Вписването по електронен път 
не подменят ролята на нотариуса 

Очевидно е, че страните  се движат с различна 
скорост,  в зависимост от това дали националните 
им законодателства предвиждат ползване на елек-
тронните регистри в рамките на страната или за 
виртуален обмен с други страни.

В някои страни има съмнения в качеството и си-
гурността на системите , използвани  за създаване и 
предаване на тези електронни документи и/или  елек-
тронни подписи и проявяват загриженост  дали си 
струва да се жертва надеждността на нотариални 
актове в името на по-високите стандарти, по-голя-
мото удобство, бързина и ефективност. Считат, че 
репутацията на нотариуса, неговата безпристраст-
ност и отговорност, както и  доверието, присъщо 
за офиса му са по-важни от дигиталната революция. 

Що се отнася до въвеждането на е- апостил, пред-
ложението на Европейската комисия е  апостилът да 
отпадне напълно.

Заключението на комисията е, че  въвеждането 
на електронни документи и електронния подпис в 
работата на нотариусите в различните европейски 
държави  протича с различна скорост. Има несъмне-
но много предимства за потребителите, това без-
спорно повишава ефективността на нотариалната 
работа,  но  може да отнеме известно време и е не-
обходимо да се повиши доверието в електронните 
комуникации, за да бъдат те използвани рутинно в 
ежедневната практика.

5. В своето изследване на системата за мерки-
те за дисциплинарна отговорност на европейските 
нотариати в рамките на темата „ Дисциплинарна 
система в европейските нотариати“ г-жа Кристина  
Планелс  представи  сериозна разработка, завършва-
ща със следните заключения и размисли:

Безспорно е, че професията на нотариус не е про-
фесия като всяка друга , защото тя се основава на 
моралните принципи като безпристрастност, неза-
висимост, истина . 

Изискванията за спазване на нотариалната деон-
тология  трябва да бъдат по- строги и по-стриктни, 
отколкото изискванията за спазване на  етичните 
норми в други професии. Това изискване се налага, за-
щото нотариусите имат публична мисия, възложена 
от държавата, че с действията си нотариусът га-
рантира юридическата сигурност на документите,  
които удостоверява. 

 За да се поддържа имиджа на професията  нота-
риус, който е базиран на моралните принципи, които 
в днешно време също са в „криза“,  са задължителни 
определени  действия на мониторинг и  контрол за 
спазване етиката.

На първо място следва  да бъде контролиран дос-
тъпът до професията  нотариус, образованието и 
обучението на бъдещите юристи,  както и да има кон-
трол по време на упражняване на нашата професия 
чрез засилване на вътрешните проверки - рутинни и 
извънредни,  като инспекциите се правят задълбоче-
но  и с по-голям  обхват,  включително и за съдържа-
нието на счетоводните документи. Необходими са и 
т. н.„смесени “ проверки, извършвани   от един ма-
гистрат  и един или повече нотариуси. Системният 
надзор и контрол,  налагане на отговорност,  вклю-
чително и наказателна,  са от основно значение, за 
да се избегне повтарянето на нежелателното  пове-
дение в разрез с правилата на етиката.Надзорът и 
наблюдението следва да се извършват от  органа,  из-
даващ присъдата, с цел да се  гарантира,  че „колега“ 
, който е нарушил правилата на етиката ще изтърпи 
присъдата, която му е  наложена, без да разчита на 
„колегиално“ отношение.В някои страни за тези нака-
зания се съобщава по интернет.

От най-голямо значение са статистическите 
данни, за да се знае точно какви са практическите 
резултати от прилагането на тази система, да се 
проследи честотата на това нежелателно и в нару-
шение на закона несъблюдаване  правилата на етика-
та, което  би улеснило превантивните мерки, които 
да гарантират, че нежелателните нарушения няма да 
се повторят.
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6. Представяне на разработките и  обученията за 
новата учебна година:

- „Еволюцията на семейните отношения и последи-
ци за развитието им за нотариалното право“ с от-
говорник Паскал Часинг, международен координатор 
на конгреса на Lima по темата на семейното право 
(работeн план, проект на въпросника).

   7.Представяне на текущите изследвания: „Ав-
тентичност, легализация и удостоверяване“, с отго-
ворник Нигел Реди и Ален Делиеж.

Доклад за промените в законодателството и про-
блемите с които се сблъсква българския нотариат 
бе представен в САЕ и бе подробно обсъден както 
по време на дискусията на кръглата маса, така и в 
разискванията след това.Уведомих колегите както 
за законодателните предложения към проекта на 
Закон за изменение и допълнение на Закона за движе-
ние по пътищата, с които се предлага да отпадне 
нотариалното удостоверяване при прехвърляне на 
собственост върху регистрирани моторни превозни 
средства (МПС) и пътни превозни средства (ППС), 
така и за изготвения проект за изменение на Зако-
на за адвокатурата, с който се предвижда да бъде 
предоставена удостоверителна компетентност в 
определен обем на лица, упражняващи адвокатската  
професия. Позицията на Нотариалната камара на Р 
България, че предоставянето на нотариални функции 
на неограничен кръг правни субекти е заплаха за прав-
ната сигурност и ще доведе до разрушаване на гра-
дения с десетилетия стабилитет на нотариалните 
удостоверявания и изразеното от Съвета на нота-
риусите несъгласие с предлаганите промени в Закона 
за адвокатурата се споделя от колегите, повечето 
от които са се сблъсквали с концепцията за една ши-
рока юридическа професия.Налага се становището, 
че същността на адвокатите и нотариусите е раз-
лична, че трябва да се наблегне на предимствата на 
юридическата сигурност,  които осигурява намесата 
на нотариуса.

   В частна беседа, в която обсъдихме проблемите 
с които се бори българската нотариална камара пре-
зидентът на UINL г-н Даниел Седан-Сенгор подчерта,  
че в повечето страни броят на адвокатите е мно-
гократно по-голям от този на нотариусите и стре-
межът им да влязат в ролята на юридически съвет-
ници, отнемайки част от нотариалните правомощия 
е обясним.Съветът му бе да противопоставим по 
законодателен път изисквания, съизмерими с тези 
към нотариусите – професионализъм, доказан със съ-
ответните изпити за проверка на теоретичната и 
практическа подготовка,  нарушаване принципа за не-
съвместимост на професиите, безпристрастност, 

фиксирана тарифа за таксите, поддържане на служе-
бен архив, пълна данъчна прозрачност и лична отго-
ворност.Да се наблегне на мисията на нотариуса за 
„превантивно правосъдие“ и задължението му да ин-
формира страните за съществуването, вариантите 
и предимствата на алтернативните на съдебните 
спорове законови възможности.

  Мнението му е, че следва да обсъдим варианти-
те за създаване на  нови възможности и увеличаване 
обема на правомощията на нотариусите, като на-
пример поемане функцията на медиатори, тъй като 
тази доброволна, лишена от състезателен характер 
процедура е считана за един от най-демократични-
те начини за постигане на правосъдие в областта 
на договорните, търговските спорове и споровете, 
свързани със семейните отношения, а изискванията 
за безпристрастност и неутралност, както и за по-
верителност на разискванията безспорно се припо-
криват с основните права и задължения на нотариуса.

Безспорно е също така, че в отговор на европей-
ските директиви следва да се поеме изготвянето на 
удостоверението за наследство, което е правомо-
щие на нотариусите в повечето страни на UINL и е 
необходима крачка към издаването на европейското 
удостоверение за наследство, за което следва да сме 
готови към 15 август 2015 г.

Г-н Седан-Сенгор заяви, че проявява подчертан ин-
терес към ролята и проблемите на нотариатите на 
малките страни и след неотдавнашното му посеще-
ние в Румъния с удоволствие би посетил България.

Нотариус Стела Даскалова,
представител на НК на РБ във  Комисията

по европейските въпроси към Международния съюз
на Латинския нотариат
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Не е учудващо, че именно градът, географска гра-
ница между Европа и Азия – Истанбул, бе домакин на 
първата по рода си Конференция на нотариусите на Ев-
ропейския съюз, проведена в Република Турция. Страна 
наблюдател в Съвета на нотариусите на Европейския 
съюз (CNUE), Република Турция посрещна делегати от 
15 европейски държави за провеждането в рамките на 
събитието на ред детайлни, осведомяващи и синхро-
низиращи лекции и презентации. Едновременно с конфе-
ренцията се проведе и заседание на Общото събрание 
на CNUE. 

Въпреки изключително отдалеченото по време за-
явяване на желанието на Република Турция за участие 
в европейските структури (заявление за приемане в 
Европейската икономическа общност е подадено от 
Турция на 14.04.1987 г.), и до днес все още тече активен 
и неравномерен процес по приемането на държавата 
в ЕС. Проведената конференция бе изтъкната като 
стъпка към хармонизация и съгласуване на правната 
система и местното законодателство към правото 
на ЕС, с обстоен поглед върху правната сигурност и 
охранителните производства, предмет на нотариал-
ната дейност в рамките на континенталната правна 
система. Значим за допълнителното приобщаване на 
Турция към организациите на Съюза е фактът, че едно-
временно с познавателните сесии, във втория ден на 
конференцията заседава и Общото събрание на CNUE. 

Поставяйки акцент върху състоялата се конферен-
ция, трябва да бъде отбелязано, че тя се проведе при 
изключително ниво на организация и внимание. В рам-
ките на два дни – 12 и 13.12.2013 г., взеха участие над 
10 лектори от 7 различни държави, представяйки фраг-
менти и проблеми от нотариалната дейност в рамки-
те на националните си правни системи и общностно-
то право, коментирайки на първо място  статута на 
нотариуса и ролята му за правната сигурност.

Аналитичният преглед на изложенията доказва нео-
споримо нейното особено голямо значение. Конститу-
ционният съд на Федерална република Германия приема 
в няколко свои решения, че съществува равенство меж-

ду служебното качество на нотариуса и това на съди-
ята, стана ясно от презентацията на д-р Тим Щарке 
– Президент на нотариалната камара на ФР Германия. 
Макар и немската конституционна юрисдикция да при-
ема такова становище, мнозинството от останали-
те участници в представянето разгледаха тезата на 
Съда на Европейския съюз, чиято практика категорич-
но отрича на нотариусите каквото и да е участие в 
упражняването на държавната власт. Д-р Щарке също 
подчерта, че европейските нормативни актове пред-
ставят дейността на нотариуса по-скоро като услуга, 
отколкото като упражняване на властови правомощия.

Дейността и статута на нотариуса в Кралство 
Испания, както разкри делегатът г-н Алваро Лусини, 
отново не са свързани пряко с властови функции, макар 
и придобиването на нотариална правоспособност да е 
обвързано с издаването на властнически акт. 

С оглед изложеното по темата за нотариалната 
правоспособност, г-н Алекзандер Винклер, делегат от 
Република Австрия, ясно постави въпроса как следва 
тя да бъде уредена в страните членки на ЕС и следва ли 
тя въобще да бъде уреждана от общностното право. 
Проблеми възникват, по думите му, най-вече във връзка 
с националността на лицето, упражняващо правомо-
щията на нотариус. Очевидното противоречие, което 
се поражда от „международните“ заверки, както и осо-
бено мъчителното за уреждане преместване на нота-
риуси от една в друга европейска държава, предполага 
от регулацията на Съюза да отпадне нотариалната 
професия. Казуистичното решаване на всеки подобен 
случай от СЕС, обясни Винклер, не е разумно и е особено 
опасно с оглед правната сигурност и суверенитета на 
отделните държави. Изискванията, които Европейска-
та комисия се опитва да наложи, не се прилагат и в 
Австрия, където отново нотариусът придобива това 
си качество след издаване на акт от компетентен 
държавен орган по ред, установен на местно равнище.

Все пак не може да се отрече тясната обвързаност 
на нотариалната дейност с държавната власт, как-
то пролича от представеното от г-н Жан-Пиер Фере 
от Франция. За нотариалната професия се откриват 
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данни още в актове от Великата френска революция, 
която, както е известно, има особено значение в исто-
рическото формиране на възгледите за съвременната 
държава. 

В обобщение, повечето лектори, обърнали внимание 
на въпроса за статута и правомощията на нотариуса, 
изразиха известни притеснения единствено във връз-
ка с прилагането на правото на ЕС по повод този тип 
отношения. Няма съмнение, че с оглед на публичните, 
макар и невластови функции, които се възлагат на 
нотариусите от страните в ЕС на национално ниво, 
утвърдените процедури работят. В тази връзка придо-
биването на нотариална правоспособност в България 
не остава по-назад като качество и съответствие с 
модерните принципи на професията. Единствено оста-
ва да се имат предвид изискванията на общностното 
право. 

В своето генерално и заключително представяне на 
турската нотариална система, проф. д-р Сюха Танръ-
вер от Анкарския университет коментира приликата, 
която тя показва в сравнение с европейските системи. 
Не е учудващо, че нотариалната дейност и в Републи-
ка Турция се състои в извършването на „обществени 
услуги“, подобно на страните на ЕС, както и че нота-
риусът придобива качеството си след издаване на вла-
стнически акт. Въпреки това турската правна систе-
ма се отличава в този аспект по определени критерии 
най-вече с т.нар. „класове“ нотариални кантори според 
тяхната компетентност. Проф. Танръвер акцентира 
върху вътрешния и външния контрол върху професия-
та, засягайки въпроса за професионалните организации 
в отделните държави и по-специално за Съюза на но-
тариусите в Република Турция. По негово мнение след-
ва наличната йерархия в контролните правомощия да 
бъде премахната, като проверките, особено отвън 
(Министерство на правосъдието на Република Турция в 
неговите структури и пр.), следва да бъдат ограничени 
само до финансови. Нотариусът и в Република Турция е 
призван да помага за по-бързото и ефективно действие 
на държавата, що се касае до едновременното реализи-
ране на бързината и сигурността на оборота.

Гарант за правна сигурност, упражняващ публични 
функции, нотариусът работи във взаимовръзка със съ-
дебната власт, стана ясно от представянето на пове-
чето участници.

СъДЕБЕН КоМИСАР
Не е странно, наблюдавайки развитието и на бъл-

гарската правна система, че повечето изявления на-
блегнаха на тенденцията на всяка от държавите да 
облекчи натовареността на съдилищата чрез предос-
тавяне на компетенции на нотариуса по редица охра-
нителни производства, както и чрез изключителното 

или поне основното сезиране на съда от нотариуса при 
определени производства.  

Силно впечатление прави ролята на нотариуса в 
Унгария като своеобразен първоинстанционен съдебен 
орган в рамките на производство, наподобяващо по 
характера си заповедното производство по българско-
то право. Тази част от правомощията на нотариуса 
представи за своята държава д-р Виктор Мате. Произ-
водството по издаване на титул за изпълнение, което 
тече пред нотариуса, протича при три основни групи 
предпоставки: 1. При неизпълнение на задължения, про-
изтичащи от нотариален акт; 2. При неизпълнение на 
задължения, произтичащи от извънсъдебно споразуме-
ние (спогодба); 3. При неизпълнение на задължения, про-
изтичащи от ценни книги. Производството несъмнено 
предполага на нотариуса да бъде признато качество на 
правораздавателен орган, доколкото е спорно и състе-
зателно. Очевидно е противоречието на този подход 
на унгарския законодател с приетото от ЕС и мнозин-
ството от останалите държави в ЕС, но трябва задъл-
жително при оценката и разглеждането на този сво-
еобразен „феномен“ за континенталната система да 
се има предвид новия Основен закон на Унгария, приет 
само преди по-малко от две години. 

Ново положение за турската правна система пред-
ставлява делегирането на функции от държавата на 
нотариусите при различни уведомителни процедури, 
например уведомяване на наследниците по завещание 
за наличието на такова. Важно за турската правосъд-
на система е да се намали натоварването и да се уве-
личи нейната ефикасност, както стана ясно от встъ-
пителните думи на г-н Юнус Тутар – председател на 
Съюза на нотариусите в Република Турция. Следва да 
се има предвид делегираните функции по изповядване 
на сделките с моторни превозни средства, които от 
25 години са в компетентността на турския нотари-
ус. Заместник-министърът на правосъдието, г-н Вейси 
Кайнак, участник в работната група, изготвила зако-
нопроекта в тази връзка, наблегна на положителния 
ефект върху работата на държавната администрация, 
както и на бързината, която този подход осигурява. 

Същия аспект от турската правна система комен-
тира и г-н Тиери Вашон от Франция, правейки прост 
паралел за ефективността, която биха имали 2 или 5 
държавни служби в сравнение с 300 нотариални канто-
ри в 15-милионния Истанбул, що се касае до прехвърляне 
на автомобили.

От своя страна, австрийският подход на внедря-
ване на нотариални функции при облекчаването дей-
ността на съдилищата обхваща например, според г-н 
Алекзандер Винклер, участие в наследственоправни 
спорове.

С по-голяма устойчивост и придържане към принци-
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пите на римското право, германската система поста-
вя нотариуса в началото на основния път за сезиране 
на органите на имотния регистър. Както бе разяснено 
от д-р Хелмут Феслер, почетен президент на Съюза на 
латинския нотариат, регистърът е част от систе-
мата на първоинстанционните съдилища в страната. 
Достъпът до съдебната защита става с участието 
на нотариус, гарантирайки „филтрирането“ на случаи-
те, в които съдът трябва да се произнесе. Така и спе-
циалистът по германско дружествено право, д-р Текла 
Шлайфенбаум, изтъкна, че вписването в търговския 
регистър, също отделение на служебния първоинстан-
ционен съд, става след подаване на заявлението от 
нотариус. Особеното в този случай, за разлика от бъл-
гарската правна система, е, че нотариусът е оправо-
мощен да подава документи за вписване и обявяване в 
съответствие с компетентността му в ДРУжЕСТВЕ-
НоТо ПРАВо.

Главна и неразривна задача на немския нотариус ос-
тава съдействието му при учредяване, преобразуване 
и формиране на органите на търговските дружества. 
Не само удостоверяването на волята на съдружници-
те, акционерите и пр., а и като цяло изготвянето на 
всички документи, подпомагането при избирането на 
най-подходящата форма, както и финализирането до 
вписването, присъстват в характеристиката на но-
тариуса в Германия. Д-р Шлайфенбаум разгледа подроб-
но основните видове капиталови дружества, уредени 
в германското законодателство, изтъквайки неоспо-
римия принос на немската правна мисъл във връзка 
със създаването на дружеството с ограничена отго-
ворност (GmbH). В Германия са учредени около 1,1 млн. 
дружества с ограничена отговорност, което е ярко 
доказателство за особената приложимост в оборота 
на тази форма на сдружаване. Нотариалните произ-
водства, които се включват в дружественоправните 
процедури, не се отличават значително от характер-
ните за България в това отношение – удостоверяване 
на учредителни актове, на списък на съдружниците, на 
протоколи и пр. 

Аналогична е уредбата на дружественоправните 
въпроси, засягащи нотариалните функции, и в Италия. 
Г-н Паоло Паскуалис, член на Съвета на нотариусите на 
Италия, анализира в своето изложение ролята на ита-
лианския нотариус за съществуването на търговските 
дружества въобще. До 2000 г. за законосъобразността 
на учредителните актове проверяват единствено дър-
жавни органи, за което понастоящем е компетентен 
и нотариусът. За разлика от Германия, италианският 
търговски регистър не е част от системата на съ-
дебната власт, а е самостоятелна административна 
структура в рамките на изпълнителната власт. Про-

гресивно е наложеното в Италия заявяване за вписване 
единствено в електронна форма. От началото на 2013 
год. е допустимо изразяването на волеизявленията на 
страните, както и удостоверяването на нотариуса,  
да бъдат изцяло в електронна форма посредством ква-
лифициран електронен подпис. Вероятно вследствие 
изпреварването на обществените нагласи, сподели 
г-н Паскуалис, тази възможност е била предпочетена 
от негови клиенти само веднъж в практиката му до 
момента. Германските нотариуси също използват ква-
лифицирани електронни подписи, за да подписват доку-
ментите, които подават в търговския регистър, като 
там служебната карта на нотариуса се полза и с това 
предназначение.

Дигитализацията и застъпеността на електронния 
подпис и електронния документ при работата на но-
тариуса са приоритетни и за турския нотариат. Заяв-
ления за вписване в т.нар. Търговски департамент се 
приемат в електронна форма, а от 2010 г. е разработе-
на електронна система за вписване съвместно с Глав-
ната дирекция по сигурността, чрез която вписването 
отнема приблизително 10 минути. Вписването обаче 
касае търговскоправни въпроси, не и такива, свързани 
със сделки с недвижими имоти. Своеобразният „моно-
пол“ върху сделките с недвижими имоти, очерта общо 
г-н Юнус Тутар, отсъства в правния мир на Република 
Турция, за разлика от повечето държави в ЕС. 

СИГУРНоСТТА ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИжИМИ ИМо-
ТИ бива обезпечена най-често чрез включването на вла-
стнически акт във фактическия състав на сделката, 
показа генералният анализ на представеното. Във 22 
от 28-те държави членки на ЕС нотариусите „захран-
ват“ публичните регистри, обобщи президентът на 
Съвета на нотариусите в Европейския съюз, г-н Франк 
Молитор. В Турция, както и в България, това не става 
директно, а протича и проверка от държавен орган. 

 Допълнителното производство пред държавен ор-
ган заема основно място при сделките с недвижими 
имоти по немското право. В своето становище относ-
но ролята на нотариуса в сделките с недвижими имоти 
в Германия д-р Феслер разгледа последователно редица 
особености. На първо място, вписването  в имотния ре-
гистър на ФР Германия има конститутивно действие 
по отношение на действието на сделката. Имотният 
регистър (Grundbuch) е отделение на служебния съд. 
Органът по вписването е част от системата на съ-
дебната власт за разлика от редица европейски държа-
ви. Основание за този подход намираме във факта, че 
вписването няма отношение само до формата за про-
тивопоставимост на сделката, но и въобще до форма-
та за действителността š. Функцията на нотариуса 
по сключване на сделката е все пак значителна: не само 
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проверка на собствеността и тежестите върху имо-
та, запознаването на страните със съдържанието на 
сключваната от тях сделка и удостоверяване волята, 
но и довеждането на страните по договори на „една 
и съща информационна плоскост“. Нотариусът става 
гарант за размяната на престациите именно поради 
обстоятелството, че договорът не се счита сключен 
при подписването му. Възможно е предварително от-
белязване за бъдещо вписване в имотния регистър с 
цел обезпечаване сключването на сделката. Тъй като в 
Германия собствеността не преминава със сключване-
то на сделката, е възможно ефективно да се обезпечи 
плащането на продажбената цена чрез депозирането 
š в служебна сметка на нотариус. По този начин едва 
след плащането актът бива вписан, фактическият със-
тав е завършен и собствеността преминава към при-
обретателя. 

 Редът за сключване на сделки с недвижими имо-
ти чрез задължителното участие на държавен орган 
във фактическия им състав има своята историческа 
основа. Така г-н Паоло Паскуалис в своето сравнение 
между италианската и германската процедура разкри, 
че, след сливането на Германската демократична ре-
публика и Федерална република германия през 1990 г. и 
създаването на частен нотариат от латински тип, се 
налага да се създадат допълнителни, скрепени с дър-
жавна власт, гаранции за инвеститорите от запад 
освен простата нотариална форма. В реализирането 
този възглед се ражда идеята за имотния регистър на 
Германия в днешния му вид.

 Познатият и в България, вследствие рецепцията 
на редица законодателни решения от Италия, имотен 
регистър, вписването в който създава единствено 
противопоставимост спрямо трети лица, е по-широко 
възприет в Европа. Италианският граждански кодекс 
задължава нотариуса да представя за вписване акто-
вете „с възможно най-малко закъснение“. За несвоевре-
менно вписване на актовете италианският нотариус 
носи отговорност. Заради риска, който поражда вре-
мевото отстояние между сключването на сделката 
и вписването, в Италия се обсъжда проект за законо-
дателни изменения, чрез които да се създаде механи-
зъм за депозиране на дължимата сума у нотариуса до 
вписването. Вписаните актове и обстоятелства за 
даден имот са достъпни за нотариуса, който проверя-
ва задължително преди извършване на акта за собстве-
ността и тежестите.

 По сходен ред и френските нотариуси имат достъп 
до особено подробен имотен регистър. Прави впечат-
ление, че при френския имотен регистър имотните 
партиди са разделени най-общо на две части – една, 
съдържаща информация относно вещните права върху 
имота, и друга с данни относно различни данъци и други 

задължения по имота. Освен общ преглед на национал-
ния имотния регистър, Г-н Тиери Вашон постави основ-
ните насоки при участието на нотариуса в сделките 
с недвижими имоти. Типичната съветническа роля 
при определяне режима на собствеността  и волята 
на страните нотариус Вашон разгледа за кратко във 
връзка със защитата на потребителите, изтъквайки, 
че именно в този аспект чрез подхода на континентал-
ната система се създава по-добра закрила на правата 
на клиентите отколкото чрез застрахователния въз-
глед на англо-американската система. 

В подкрепа на становището за предимствата на 
континенталната правна система бяха и споделените 
от г-н Франк Молитор сведения, че за 10 години, от 600 
хил. нотариални удостоверявания в ЕС, пред Съда на Ев-
ропейския съюз в Люскембург са гледани 37 дела, като 
всички те са били свързани с отговорността на нота-
риуса (по отношение на професионалната застраховка) 
единствено във Великобритания.  

 „Превантивна, а не последваща защита на потреби-
теля“ е по-скоро разбирането, възприето от Европей-
ския съюз. Д-р Тим Щарке подчерта, че нотариусът се 
оказва важен елемент за стабилността на сключените 
сделки от гледна точка на потребителското право. 

 Неучастието на нотариуса при сделки с недвижими 
имоти е характерно за турската правна система, ма-
кар и да има солидни основания за обратната практи-
ка, както подчерта г-н Вашон. В Османската империя 
това не е стояло така, а настоящият ред датира от 
по-ново време, като в момента сделките с недвижи-
ми имоти са в компетентността на местни служби 
по вписванията. Развивайки няколко казуса, френският 
делегат защити тезата, че не е без основание да се 
счита, че няма по-подходящи фигури от нотариусите 
за осигуряване сигурността при разпореждане с недви-
жими имоти. За това има значение както адекватната 
правна преценка като специалист в областта на вещ-
ното, наследственото, семейното право и пр., така и 
общоприетата в европейски план

НЕЗАВИСИМоСТ И БЕЗПРИСТРАСТНоСТ НА НоТА-
РИУСА.

Подобно на решението на българския законодател 
(чл. 24, 25 ЗННД), немският закон забранява изрично 
на нотариуса да получава допълнително възнагражде-
ние от която и да е от страните в производствата, 
които текат пред него. Нещо повече – по думите 
на д-р Щарке нотариусът в Германия следва да защи-
тава по-слабата икономически страна. Други начала 
представляват неутралността, която не бива да се 
бърка с пасивност, а също и поверителността, съвет-
ническата роля, упътването, разясняването, както и 
действието само при сезиране.

Във Франция същият възглед е възприет още от 
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1803 г. като един от основните принципи на нотариал-
ната дейност, изтъкна г-н Вашон.

Като особено значителна за нотариалната профе-
сия, освен аспекта за уравновесяване и доверие, се от-
кроява тематиката за статута на издаваните от но-
тариуса актове. Освен че регулярно през изложенията 
бе акцентирано върху голямата доказателствена сила 
на удостоверените нотариално документи, в своето 
изложение г-н Паоло Паскуалис разви някои проблеми 
около

АВТЕНТИчНИЯ ДоКУМЕНТ.
Въведен още с Брюкселската конвенция от 1968 г., 

терминът „автентичен документ“ (authentic instrument) 
в голяма степен се вписва в приетия в българската 
правна доктрина „официален документ“, но с някои от-
лики. Редица решения на Съда на Европейския съюз раз-
криват същността на автентичния документ, като 
най-често той бива приравнен на съдебен акт. Нота-
риалните актове на общо основание са именно автен-
тични документи. Важното за автентичния документ 
е, че той има удостоверено съдържание. И в заменилия 
Брюкселката конвенция регламент Брюксел І, както и 
в регламент Брюксел ІІа автентичният документ е 
уреден, дефинирайки негови характеристики или срав-
нявайки го с други правни актове. Особено внимание 
заслужава най-новата уредба, намираща се в Регламент 
650/2012.

 Причината, поради която се налага уреждането на 
статута на автентичния документ, се крие в преодо-
ляването на проблемите, свързани с признаването на 
удостоверявания на територията на Съюза. Уеднак-
вяването на режима предпоставя по-лесното и бързо 
извършване на различни дейности като цяло. Високата 
правна сила, която е призната на автентичния доку-
мент, свидетелства за пореден път за отговорния ха-
рактер на нотариалната дейност, в рамките на която 
той бива издаван.

 Като логическо продължение на важната роля, коя-
то заема професията на нотариуса в осигуряване си-
гурността на оборота, възникна въпросът за 

 НоТАРИАЛНИТЕ ТАКСИ.
 
Докато в Германия, Австрия и Франция таксите 

се определят съгласно тарифа, с точност или пропор-
ционално според материалния интерес, италианските 
нотариуси се сблъскват ежедневно с проблема за от-
съствието на фиксирани възнаграждения за извършва-
ните от тях услуги. Г-н Паоло Паскуалис подробно изра-
зи притеснението си от този факт, от една страна, 
защото преди рязката промяна е действала твърда 
тарифа, което предполага, че никой от колегите му 
няма достатъчно опит, за да оцени пазарно труда си, 

а от друга страна, защото същината на функциите 
на нотариуса предполага да се изключи конкуренция на 
тази основа. Съдържанието на отделните производ-
ства е установено от закона и следва законодателят 
да прецени и да вземе решение поне за минималното 
възнаграждение, което се дължи за извършване на дей-
ност, изцяло подчинена на процесуални правила.

 В частта, отредена от домакините за задаване на 
въпроси към делегатите, именно нотариалните такси 
бяха централна тема. Вероятно заради щекотливост-
та на въпроса, а и заради икономическите проблеми, 
обхванали Европа, възнаграждението на нотариуса е 
особено приоритетно за националните професионални 
организации във всяка от европейските страни.

 
 За никого не би било изненадващо, че нотариалната 

професия в цяла Европа се откроява сред останалите 
юридически длъжности и същевременно, че отделни-
те национални традиции и режими са особено близки и 
сходни. В обобщение на казаното на конференцията, но-
тариусът се ползва с изключително доверие както от 
страна на гражданите и техните организации, така и 
от страна на държавата. Изтъкнатият хибриден ха-
рактер на дейността на нотариуса, на границата меж-
ду държавната власт и обществените услуги, пролича-
ва ясно и при анализа на българската правна система 
под този поглед. Макар и да е очевидно, че пред Бъл-
гария не стоят всички онези стъпки по хармонизация 
и сближаване, към които се стреми Република Турция 
като кандидат за член в ЕС, е важно да се почерпи опит 
от вече утвърдените европейски практики в решава-
нето на наболели проблеми. Националните решения и 
тези, включени в общностното право, следва да бъдат 
в синхрон, за да се избегне противопоставяне между 
институциите на общността и държавите от Съюза. 
Емблематичното място на нотариуса, като фигура 
с основи в римското право, следва да бъде запазено, 
като делегирането на нотариални функции следва да 
става с особено внимание в името на правната сигур-
ност. Нотариалните кантори, в своята дейност по 
„охраняване“ на оборота, притежават потенциала да 
създадат тласък за неговото ускоряване, разтоварвай-
ки държавната администрация и предоставяйки една 
по-качествена услуга в духа на либерализма, свободни-
те юридически професии и доверието.

Нотариус Милена Илчева,
 Зам.председател на Съвета на нотариусите   

НотАРИАлЕН глобуС
коНфЕРЕНцИя НА НотАРИуСИтЕ
НА ЕвРопЕйСкИя СЪюз 12 – 13 ДЕк. 2013 г.
гР. ИСтАНбул, туРцИя



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
21

НотАРИАлЕН глобуС

НотАРИАлНАтА СИСтЕмА в уНгАРИя 
РЕгулИРАНЕто НА СтРуктуРАтА НА НотАРИАлНАтА
СИСтЕмА И НЕйНото фуНкцИоНИРАНЕ

Законът XLI от 1991 г. за гражданско-правните но-
тариуси осигурява автентичност на  гражданско-прав-
ните нотариуси (възкресяват институцията на латин-
ския тип нотариуси, които са съществували между 
1875 и 1949 г. в Унгария) за предоставянето на правни 
услуги на страните, за да изключат правни спорове. 

Структурата и организацията на нотариалната 
дейност се урежда с актове, тяхното прилагане се уле-
снява от министерските постановления за админист-
рирането, обработката на документи, нотариалните 
такси и за разпоредбите относно организацията на 
нотариалната дейност. 

Нотариусите се назначават от министъра на пра-
восъдието за неопределен срок. 

Броят на нотариалните длъжности се регулира 
чрез министерско постановление, по такъв начин, че 
да се улесни достъпът до нотариални услуги в цялата 
страна и да се гарантира устойчивостта на всички 
нотариални служби. В национален мащаб има 315 об-
ществени нотариуси, които назначават заместници и 
кандидати.

Гражданскоправните нотариуси са организирани 
и се наблюдават от регионални камари и Унгарската 
национална камара, която също е задължена да предос-
тавя различни поддържащи ИТ-системи и да управлява 
нотариалните архиви. 

Министърът на правосъдието има съдебна компе-
тентност за надзор над гражданско-правните нотари-
уси. 

Председателят на компетентния съд в Будапеща 
или компетентния окръжния съд за седалището на но-
тариуса осъществява правен надзор над действията 
на нотариуса; като част от това той може да разпо-
реди дейностите на нотариуса да се преглеждат от 
Камарата и може също така да инициира дисциплинар-
на процедура. 

Упражняване на публичната власт и нейните еле-
менти в нотариалните дейности 

Унгарското право дава на гражданско-правните 

нотариуси обществена автентичност, за да пре-
дотвратяват правните спорове и да предоставят 
безпристрастни правни услуги. Гражданско-правните 
нотариуси упражняват като част от държавното пра-
вораздаване официална юридическа власт в съответ-
ствие с правните норми на тяхната компетентност, 
затова нотариусите имат обществена власт. Поради 
тази причина само Унгарски граждани могат да бъдат 
назначавани за обществени нотариуси и затова някои 
елементи от задълженията на нотариусите напомнят 
тези на съдиите. Можем да подчертаем следните еле-
менти: 

·	 назначаване е възможно само в резултат на 
открита процедура за подбор, и то е ограничено до 
юрисдикцията на местния съд; 

·	 в случай на отсъствие на нотариуса, замест-
ник може да бъде назначен само от местната нотари-
ална камара; 

·	 нотариусът трябва да действа лично, безпри-
страстно, в съответствие със законите, които регла-
ментират неговите компетенции; 

·	 нотариусът е длъжен да съдейства, което оз-
начава, че той/тя може да откаже да процедира само 
ако това е позволено от закона, а формата на отказа 
трябва да бъде писмено разпореждане; 

·	 за да улесни постигането на безпристрастна 
процедура, нотариусът – в съответствие с изисква-
нията за предоставяне на равни възможности – е длъ-
жен да информира страните за техните права и задъл-
жения; 

·	 нотариусът е подвластен единствено на прав-
ни норми, на него не може да му бъде нареждано; 

·	 нотариусът има право да съдействие от дър-
жавните институции; 

·	 правилата за отговорността и изключването 
на съдиите са също така приложими при нотариусите 

·	 възнаграждението на гражданско-правните но-
тариуси се определя със закон. 

описание на избраните процедури 
Нотариалните дейности – които според унгарско-
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то право ясно и еднакво се считат за упражняване на 
обществена власт – се вписват в две основни катего-
рии: създаването на автентични документи и занима-
ването с извънсъдебни производства. 

Като част от процеса на създаване на документи, 
нотариусът създава автентични нотариални докумен-
ти при поискване. 

· Документите за сделката удостоверяват с 
обществена автентичност волята на клиента да съз-
даде правна сделка; 

· Документите, удостоверяващи факти, прида-
ват обществена автентичност на фактите и дейст-
вията, описани в удостоверението по правно разбира-
ем начин, без да зависят от волята на клиента (напри-
мер установяване на истинността на копия, удосто-
веряването на подписи, сертифициране на регистри с 
обществено удостоверяване, излагане на документи, 
заверка на превод, заверка на законово важен факт). 

Целта на нотариалните извънсъдебни производ-
ства е да изключи правни спорове, както и да разреши 
вече съществуващи правни спорове без съдебен про-
цес, но с правен ефект, подобен на този на съдебните 
решения. 

Един известен унгарски кралски нотариус, Charmant 
Oszkšr, е казал в началото на XX век, че дълг на нота-
риуса е да осигурява прилагането на правосъдието и 
затова да получава всички компетенции, които могат 
да бъдат извършени без съдебна процедура. 

В съответствие с това, правните мотиви на Ми-
нистерството на правосъдието са били прикрепени 
към Закона за процедурите за плащанията. Правните 
мотиви твърдят, че всички компетенции, които не съ-
държат спор, могат да бъдат прехвърлени на нотари-
усите.  

В Унгария производството на нотариус има същия 
ефект като процедура на първоинстанционен съд. Тези 
производства са следните: 

1. пРоцЕДуРА зА плАщАНЕ 
Процедурата е опростена извънсъдебна процедура, 

която позволява прилагането на парични вземания с 
изтекъл срок. При поискване от страна на кредитора, 
гражданско-правният нотариус, без никакво устно из-
слушване, издава заповед за плащане на длъжника. 

Искането към нотариус за предоставяне на Запо-
вед за плащане трябва да бъде подадено в устна, пис-
мена или електронна форма. 

Юридическо лице или лице със законен представител 
– с малко изключения – трябва да използва електронния 
начин. Формулярът за искането трябва да бъде попъл-
нен с валиден електронен подпис. 

Електронните искания автоматично се издават 
между нотариусите от ИТ инфраструктурата. 

Гражданско-правният нотариус използва интер-
нет-базирана ИТ инфраструктура, която е предоста-
вена от унгарската Камара на гражданско-правните 
нотариуси за обработка на данни (уеб страница: https://
fmh.mokk.hu/fmh/#x). 

Паричните вземания с изтекъл срок в размер на не 
повече от 1 милион унгарски форинта (приблизително 
3300 евро) могат да бъдат наложени само чрез проце-
дура за нареждане на плащане. От друга страна, иск 
над 400 милиона унгарски форинта (приблизително един 
милион триста хиляди и триста евро) не може да бъде 
наложен чрез процедура за нареждане на плащане. 

Изходът от процедурата зависи от Длъжника. 
· Ако не е било подадено възражение или ако 

длъжникът признава иска, нотариусът ще обяви нареж-
дането на плащане за приложимо. 

· Ако длъжникът признае плащането, но не може 
да го заплати веднага, той може да поиска от нотари-
уса разсрочено плащане. 

· Ако той декларира, че вече е платил, нотари-
усът ще изпрати уведомление до кредитора. Ако креди-
торът отрече изявлението на длъжника, процедурата 
продължава пред компетентния съд. 

· Ако той изпрати Възражение срещу нарежда-
нето за плащане в рамките на срока (15 дни), процеду-
рата ще продължи пред компетентния съд. 

2. ЕвРопЕйСкА пРоцЕДуРА зА плАщАНЕ 
Регламент на Съвета (1896/2006 от 12 декември 

2006 г.), създаващ процедурата на Европейската за-
повед за плащане, позволява на кредиторите да въз-
становят своите безспорни граждански и търговски 
вземания съгласно единна процедура, която работи въз 
основа на стандартни формуляри. Уникално е това, че в 
Унгария заповедта за плащане попада в компетенции-
те на гражданско-правните нотариуси. 

3. НАРЕЖДАНЕ НА ИзпЪлНЕНИЕ 
Вместо Съда в Унгария, гражданско-правният нота-

риус нарежда изпълнение по искане на кредитора без 
изслушване на длъжника, за да приложи иск (или конкрет-
но действие), открит в нотариален документ, или да 
наложи нотариално изпълнително постановление (на-
пример, нареждане за плащане, което има правна сила). 
Изпълнението трябва да бъде наредено, така че да 
постигне принудителни изпълнителни действия срещу 
длъжника. 

4. пРоцЕДуРАтА по НАСлЕДявАНЕ 
Унгарското гражданското право следва принципа на 

ipso iure наследяване: според този принцип, активите 
на починалия се прехвърлят върху наследниците по сила-
та на закона в момента на смъртта на наследодателя. 

НотАРИАлЕН глобуС
НотАРИАлНАтА СИСтЕмА в уНгАРИя 
РЕгулИРАНЕто НА СтРуктуРАтА НА НотАРИАлНАтА
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Дори и така, според унгарското право, след смър-
тта на покойния е необходимо производство за насле-
дяване (с много малко изключения), за да се установят 
отношенията на наследяване. По време на тази проце-
дура е категорично установено: кои лица, до каква сте-
пен и в какво качество (например законни наследници, 
наследници, определени чрез завещание, други наследни-
ци и т.н.) придобиват точните активи и/или задълже-
ния на наследодателя. 

Унгарското производство за наследяване се състои 
от две фази. 

Първа фаза на производството е описът на имуще-
ството на починалото лице (наследство). Тази задача 
се изпълнява от служителя на съответния местен 
административен орган. Тази процедура се открива в 
момента, когато този орган бъде официално уведомен 
относно смъртта на наследодателя. Описът на иму-
ществото, който трябва да бъде направен, включва 
личните данни на наследодателя и всички други данни 
и информация, които са необходими за провеждането 
на процедурата по наследяване (в частност имотни 
активи, тяхната стойност и дълговете в имоти). Тази 
процедура на описване се извършва според правилата 
за административно производство и нейната цел е да 
подготви за втората – нотариална – фаза на производ-
ството по наследяване. 

Втората фаза на производството по наследяване 
се извършва пред гражданско-правен нотариус. Тази 
фаза от производството започва с факта, че местни-
ят административен орган изпраща служебно подгот-
вения опис на имуществото на компетентния граждан-
ско-правен нотариус. описът трябва да бъде изпратен 
в електронна форма. В Унгария гражданско-правният 
нотариус, в случай на провеждане на производство по 
наследяване, на  практика изпълнява съдебна функция и 
действа в притежание на публичната власт на държа-
вата (imperium). Ето защо дадена процедура може да се 
осъществи само ако унгарските власти имат юрисдик-
ция в конкретния случай. Гражданско-правният нотари-
ус проверява служебно дали той/тя има юрисдикция за 
дадения случай на наследяване или не. В случай, че той/
тя установи, че случаят не попада под унгарска юрис-
дикция, а чужд съд по наследяването (власт) има юрис-
дикция, служебно прекратява процедурата. 

Гражданско-правният нотариус в производството 
по наследяване провежда устно изслушване или така 
нареченото изслушване за легализиране на завещание. 
След определянето на дата и час на изслушването, 
той/тя издава призовка за изслушването. Призовката 
се изпраща служебно на всяко заинтересувано лице (за-
конни наследници, наследници, определени чрез завеща-
ние, преживял съпруг/съпруга, лица, които имат право 
на принудителен дял, други наследници, кредитори на 

имоти и т.н.)
Следните са приложими по отношение на връчване-

то на призовката на получателя: 
·	 ако призовката трябва да бъде доставена на 

лице, което пребивава в Унгария, гражданско-правният 
нотариус нарежда услугата по поща. 

·	 ако призованото лице пребивава в държа-
ва-членка, съответно приложим е Европейският регла-
мент относно връчването на документи (Регламент 
(ЕО) 1393/2007). 

В призовката трябва по подходящ начин да са посо-
чени датата, часът и мястото на изслушването. Ако 
заинтересовано лице не се яви на изслушването, въпреки 
че е било надлежно призовано, това не пречи на граждан-
ско-правния нотариус да проведе изслушването. 

В резултат от процедурата по наследяване, граж-
данско-правният нотариус взема решение, с което 
той/тя предава наследството на заинтересованите 
лица (наследници, заветници). „Предаването на наслед-
ство“ естествено не означава предаването на акти-
вите в един физически смисъл. Това на практика озна-
чава, че решението (предоставяне на легализиране на 
завещание) на гражданско-правния нотариус създава и 
потвърждава за външни лица по един автентичен начин 
правата на наследяване на лицата, посочени в решение-
то. 

Това произтича от ipso iure принципа, че наследници-
те и заветниците – от закона – стават собственици 
на активите, прехвърлени към тях в момента на смър-
тта на наследодателя; тяхната собственост не про-
изтича от решението на гражданско-правния нотари-
ус. Въпреки това, те могат фактически да упражняват 
своите права, свързани с наследството, след края на 
производството по наследяване, в притежание на ре-
шението за предаване на наследство, взето от граж-
данско-правен нотариус. Съответно, например права-
та на собственост на наследниците могат само да бъ-
дат регистрирани в имотния регистър при решение за 
предаване на наследство, взето от гражданско-правен 
нотариус, или финансовата институция (банка) може 
да съобщава на наследниците само баланса по смет-
ката, свързана с наследството, при такова решение. 

Важно е да се спомене, че също така е необходимо 
да се проведе процедура по наследяване и да се вземе 
решение на гражданско-правния нотариус относно пре-
даването на наследството дори в случаите, когато 
няма спор между заинтересованите лица (наследници, 
заветници, кредитори), а има консенсус помежду им 
по всеки въпрос (метод на разпределяне на активите, 
удовлетворяване на кредиторите). В тези случаи, граж-
данско-правният нотариус, съответно, взема предвид 
споразумението между страните и той/тя взема ре-
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шение относно предаването на наследството, като 
взема предвид и като се основава на споразумението. 

 5. пРЕДвАРИтЕлНАтА пРоцЕДуРА зА пРЕДоСтАвяНЕ 
НА ДокАзАтЕлСтвА ИлИ тАкА НАРЕчЕНАтА пРоцЕДу-
РА „СЪХРАНявАНЕ НА ДокАзАтЕлСтвА“ 
Процедурата е специална извънсъдебна версия на 

добре познатата съдебна процедура, целта на която 
е да предостави доказателства в случай, че те трябва 
да се използват при бъдещо гражданско съдопроизвод-
ство или наказателна процедура. Нотариалната про-
цедура за предварително предоставяне на доказател-
ства може да започне при обстоятелства, предписани 
по закон, в случай, че това бъде поискано от съответ-
ната страна и че няма висящо съдебно производство 
или наказателна процедура. Процедурата за предоста-
вяне на доказателства се разпорежда чрез нотариално 
постановление. 

6. НАзНАчАвАНЕ НА СЪДЕбЕН ЕкСпЕРт 
Нотариалната процедура за назначаване на съде-

бен експерт – точно като в случай на предварителна-
та процедура за предоставяне на доказателства – е 
специалната, извънсъдебна версия на добре позната-
та съдебна процедура. Назначаването на съдебен екс-
перт може да бъде поискано, ако е необходим специа-
лен опит, за да се установи или да се отсъди факт или 
обстоятелство, което се счита за важно от страна 
на заявителя. 

 7. пРоцЕДуРА зА ДЕклАРИРАНЕ НА ИзгубЕНИ, НЕзА-
коННо пРИСвоЕНИ ИлИ уНИщоЖЕНИ цЕННИ кНИЖА И 
ДокумЕНтИ 
При тази процедура, гражданско-правният нотариус 

обявява ценната книга (документа) за невалиден, което 
има за последица, че никакви учредени права не могат 
да бъдат упражнявани и никакви включени вземания не 
могат да бъдат наложени. 

 8. пРЕкРАтявАНЕто НА РЕгИСтРИРАНо пАРтНьоР-
Ство 
Регистрираното партньорство на еднополови 

двойки, съдържанието на което е подобно на това на 
брака, или се прекратява по решение на съда, или в ня-
кои прости случаи при съвместно искане на страните 
(например когато няма дете, което трябва да бъде 
издържано, когато страните са уредили важните въ-
проси) се прекратява чрез нотариално постановление, 
прието със специална извънсъдебна процедура. 

 9. РЕгИСтРИРАНЕ НА ДоговоРИ зА СЪвмЕСтНо СЪЖИ-
тЕлСтво 
Вид партньорство, при което две страни от разли-

чен или един и същ пол живеят заедно. Това не създава 
правна връзка на финансова общност и право на насле-
дяване. Ако бъде прекратено, в случай на правен спор, 
страните трябва да докажат колко време са го под-
държали. Това може да бъде въпрос на факти с последи-
ци в семейното право, правото на собственост и пра-
вото на наследяване; въпреки това, демонстрацията 
на съществуването на партньорството се улеснява 
от закона, като дава на партньорите възможността 
да се впишат в „Регистъра на партньорствата“. Граж-
данско-правният нотариус регистрира чрез постано-
вление съвместната декларация на присъстващите 
страни, в която се посочва, че те живеят в партньор-
ство един с друг. 

Има идея, че пенсията на вдовец (която е платима 
на преживелия партньор) може да бъде плащана само 
ако партньорите са регистрирани в този регистър. 

Уеб страница: https://enyer.mokk.hu/enyer/kozjegyzo/
KjzoLogin.action

Законодателство: Закон 2008. švi XLV. 36/E. § - 36/G. § 

10. РЕгИСтЪРЪт НА ИпотЕкА НА ДвИЖИмИ вЕщИ 
Когато казвам ипотека на движими вещи, имам пред-

вид заложеното имущество, което остава във владение 
на длъжника. Регистърът се управлява от унгарската 
Камара на гражданско-правните нотариуси, автентич-
но посочва създаването на ипотека на движими вещи, 
на договор за право на задържане, който установява 
ипотека на активите, или на съдебно или администра-
тивно решение, насочено към създаването на ипотечни 
отношения. 

Актът е задължителен. 
Нотариусът издава нареждане при поискване от-

носно създаването или промяната на ипотека и относ-
но създаването на други данни, свързани с ипотеката, 
и предвижда тяхното установяване. 

Уеб страница: https://vony.docca.hu 

 11. РЕгИСтЪРЪт НА ИпотЕчНИтЕ пРАвА, коИто отЕЖ-
НявАт бЕзСпоРНо опРЕДЕлИмИ вЕщИ (пРЕвозНИ 
СРЕДСтвА) 
Унгарската Камара на гражданско-правните нота-

риуси работи с публичния, автентичен национален ре-
гистър на ипотечните права, които отежняват без-
спорно определими вещи (превозни средства), и предос-
тавя данни от базата данни при поискване. 

Актът е задължителен. 
Вписванията относно създаването, изменението 

НотАРИАлЕН глобуС
НотАРИАлНАтА СИСтЕмА в уНгАРИя 
РЕгулИРАНЕто НА СтРуктуРАтА НА НотАРИАлНАтА
СИСтЕмА И НЕйНото фуНкцИоНИРАНЕ

https://enyer.mokk.hu/enyer/kozjegyzo/KjzoLogin.action
https://enyer.mokk.hu/enyer/kozjegyzo/KjzoLogin.action
https://vony.docca.hu/
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или прекратяването на ипотеката са наредени по елек-
тронен път от нотариуса в извънсъдебна процедура, 
а нотариусът също така предвижда записването им 
в регистъра на ипотеките въз основа на електронни 
изявления. 

Уеб страница: https://gkzony.mokk.hu/zony/
Законодателство: 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 

12. РЕгИСтРИРАНЕ НА зАвЕщАНИя 
То се поддържа от унгарската Камара на граждан-

ско-правните нотариуси. Последна воля (завещание), 
изготвена като нотариален акт, или депозирано заве-
щание трябва да бъде регистрирана в настоящия опис, 
а компетентният нотариус за процедурата по наследя-
ване трябва да получи информация от описа. 

Нотариалният акт не е задължителен. 
Уеб страница: https://vony.docca.hu/
Законодателство: 4/2009. (III. 6.) IRM rendelet

обобщение 
Графиките по-долу показват данните от нотариал-

ните дела, пристигнали между ноември 2010 година и 
октомври 2011 година; от тях става ясно, че нотариу-
сите най-вече извършват извънсъдебни процедури (5:1), 
докато изготвянето на автентични е незначителна 
част от тяхната работа. 

Ако искаме да подчертаем колко съществен е про-
центът на извънсъдебните процедури в рамките на 
обема на работа на унгарските нотариуси, ние трябва 
да вземем предвид действителния (общия) интензи-
тет на труда за случаите. За тази цел ние подготви-
хме оценка на натовареността на някои групи случаи и 
събрахме полученото число с постигнатите данни за 
групите случаи. Въз основа на събраните стойности, 
ние можем да заявим, че приблизително две трети от 
натовареността на нотариусите съдържа извънсъдеб-
ни процедури, докато една трета е изготвянето на ав-
тентични документи от различни видове. 

 Нотариус Лорин Асбот-Хермани

СтАтИСтИчЕСкИ ДАННИ
зА НотАРИАлНИ ДокумЕНтИ (бР.) 

Общо (бр.)

Транзакционни документи 173 875

Записани сертификати 26 763

Общ брой нотариални 
документи 200 638

СтАтИСтИчЕСкИ ДАННИ
зА НотАРИАлНИ ИзвЪНСЪДЕбНИ СлучАИ (бР.) 

Общо (бр.)

Процедура за нареждане на 
плащане 743 450

Изпълнение на нареждане за 
плащане 168 746

Пробационни случаи 119 346

Деклариране на ценни книжа 
или документи за невалидни 1607

Случаи на ипотечния регистър 3398

Назначаване на съдебен 
експерт 385

Предварителни процедури 
за предоставяне на 
доказателства 

149

Прекратяване на 
регистрирано партньорство 16

Ипотечен регистър на 
превозните средства 2304

Регистър на процедурите, 
свързани с партньорства 808

Други (не нареждане за 
плащане) процедури за 
изпълнение 

27 071

Европейска процедура за 
нареждане на плащане 242

Общ брой на извънсъдебните 
процедури 1 067 522

НотАРИАлЕН глобуС
НотАРИАлНАтА СИСтЕмА в уНгАРИя 
РЕгулИРАНЕто НА СтРуктуРАтА НА НотАРИАлНАтА
СИСтЕмА И НЕйНото фуНкцИоНИРАНЕ

https://gkzony.mokk.hu/zony/
http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-00000A0900080IRM
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Събрание.
Мисия: Всяко дете. Всяко право. На всякъде по света.
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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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ИНтЕРвю С НотАРИуС  мИлЕНА ИлчЕвА

Когато в електронната ми поща грейне съобщение 
с подател “Милена Илчева”,  започващо с думите: “Нещо 
за четене!”, едно винаги е ясно  – трябва незабавно да го 
прочета. Както още преди мен Оскар Уайлд е прозрял – 
“Жена, която казва на колко години е, може да каже всичко!”  И 
всичко може да направи – бих допълнила днес -  с уговорката, 
че за да присъства пълноценно на всички места, където е 
необходима  и да участва с неизчерпаемата си енергия във 
всички  случвания, в които е главен герой, със сигурност 
денонощието на тази жена трябва да е съставено от 
повече от 24 часа /при  условие, че времето за сън е извън 
този пространствено-времеви  цикъл/. 

Първият ми спомен е за една много широка усмивка в 
едно съвсем неусмихнато време, на най-мрачния етаж 
на Бургаски районен съд: тя - държавен нотариус, аз - 
стажант, държащ в разтреперените си ръце проект за 
нотариален акт в извънработно време. Оттогава до 
ден днешен винаги с обич, но безапелационно  ми посочва 
мястото, към което съм длъжна да се стремя, дори 
когато аз самата не съм съвсем сигурна  – към отбора на 
знаещите, искащите и можещите, където е и самата тя. И 
няма никакво  значение дали в този момент съм помощник-
нотариус, по времето, когато още всички се чудят какво 
е това животно и дали хапе, или нотариус, който води  
донкихотовски битки с вятърни мелници, евфемистично 
наречени в специализираната литература “кадастър и 
вписвания” ... 

Тя е ужасно директна и нетърпелива, но също така може, 
когато наистина се налага,  с часове да  меси козунаци / 
разбира се, само в случай, че децата учат за изпити и 
мъжът е в командировка едновременно/. В състояние е да 
играе наравно с моите три момченца /със сигурност би се 
справила и с повече, стига да имах в по-голямо изобилие от 
тях!/ Посвещава се цялата на нещата, които иска и в които 
вярва, но също така умее да получава - по начин, по който не 
би могъл да устоиш на изкушението да й подариш кошница, 
пълна догоре с узрели на собственото ти дърво кайсии! 
Способна е да бъде на повече от едно място едновременно: 
докато я награждават с приз за “Нотариус на годината” 
в София, трябва да си готов да се появи изневиделица с 
букет цветя за теб в Бургас. Тя е от онези щастливи хора, 
които с радост отиват на работа и с радост се прибират 
у дома! И непрекъснато случва специални  неща, за които да 

си Милена Илчева е условие, без което не може!
Милена е от жените, които променят света.  Даже без 

да им се молиш! И за мен е празник да вървя рамо до рамо с 
нея и да виждам как се случва това. 

Феодора Иванова

*Винаги когато подготвям тази рубрика се обръщам към различни 
колеги, които да напишат по няколко думи за нотариуса – „обект” на 
интервюто. С  тази молба се обърнах и към колегата от Бургас Фео-
дора Иванова. И не сбърках! За мен бе радост да прочета прекрасния 
и емоционален портрет на Нотариус Милена Илчева, сътворен от 
Феодора Иванова.

- Здравейте, Нотариус Илчева! Започвам с официал-
ното обръщение „Вие”, но веднага преминавам на „ти”. 
И няма как да е по-друг начин след като служебните ни 
контакти в Съвета на нотариусите някак си естест-
вено преляха в чудесни приятелски чувства. През по-
следната една година в професионалния ти живот се 
случиха няколко събития, които недвусмислено говорят 
за уважението и авторитета, с които се ползваш сред 
колегите. Освен избирането ти през 2013 г. за Зам. 
Председател на Съвета на нотариусите, ти също така 
бе отличена по предложение на Регионална нотариал-
на колегия към АС – Бургас, с почетен плакет по повод 
15 годишнината на съвременния Български нотариат 
за значим принос в развитието на нашата Нотариална 
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камара. Следващата твоя крачка нагоре бе награждава-
нето ти с Почетния знак на Съюза на юристите в Бъл-
гария за професионални постижения и активна съюзна 
дейност по повод Деня на конститу- цията и юриста 
– 16 април 2014 г. Как гледаш на тези отличия?

- Отдавна използвам реплика на един герой на 
Ст.Л.Костов с интерпретация, че когато станеш но-
тариус – „От тук нагоре – небе“. При нас йерархия няма. 
За мен няма по-, и най-, нотариус. Ние всички, малко по-
вече от 600 колеги, трябва да сме едно цяло, за да из-
граждаме и запазваме уважение към професията ни.  За 
мен тези отличия са признанието на част от колеги в 
гилдията ни за работата ми за нашата камара през го-
дините. Пак ще цитирам някого (този път  приятел), че 
пълно щастие няма. Давам си сметка, че винаги ще има 
хора, които няма да ме подкрепят за това, което съм 
правила и което правя. Както и обратното. Нотариал-
ната камара е наша, на всеки един от членовете й. За-
това и всеки от нас трябва да прави нещо за развитие-
то й занапред. Много бих искала, все повече колеги да 
приемат това, независимо от времето, което трябва 
да отделят и товара на това бреме. Ние самите тряб-
ва да си подреждаме къщич- ката отвътре, за да може 
да я защитаваме от външни атаки. Вярно е, че всеки 
от нас има донякъде различно виждане за това в какво 
да се изразява това подреждане и изчистване на про-
блемите, но категорично смятам, че извличането на 
позитивното от различните мнения по дадени въпроси 
е двигателя на създаването на нови, по-добри правила 
за дейността ни. Затова и приемам тези отличия като 
резултат на съвместната ми работа с много колеги 
от нашата гилдия. Имах прекрасни учители и много 
предизвикателства. Те са в резултат и на търпението 
и съпричастността на семейството ми, които изтър-
пяха всяка моя лудост или слабост. 

 - Милена, кои житейски и професионални пътеки те 
доведоха до  нашата професия? 

  - През далечната 1993 год., след завършването на 
висшето си обра- зование се изправих пред въпроса – 
А, сега накъде? Да, бях с дипло- ма за юрист, но какво 
от това, след като нямах никакъв опит. Освен това с 
родители и роднини, чиито професии са доста далеч 
от право- то, нямах база за сравнение на различните 
юридически професии. Последните годините преди ди-
пломирането ми бяха наситени с много емоции – и по-
край образованието, и покрай промените в страната 
ни. Част от нормативните разпоредби, на който се ос-
нова- ваше обучението ни, бяха отмемени. Появиха се 

нови понятия и отношения. Когато се върнах в Бургас 
имах желание да работя в съдебната система, но се 
оказа, че щом съм жена и то с малко дете, желанието 
ми  може да се реализира само като съдия-изпълнител. 
Единственото, което можех да избирам бе - в Районен 
съд - Несебър или в Поморие. Нямам идея защо, но из-
брах Несебър, въпреки, че и с двата района не ме свърз-
ваше нищо. Беше доста труден период. Безкрайно съм 
благодарна на двамата колеги, които тогава бяха съ-
дии в този район и които ме подкрепяха и ми дадоха 
възможността да се уча, както се казва „в движение“. 
Единият от тях – Стоян Ангелов, сега ни е колега. След 
това се преместих в Бургас. В средата на 1995 год. 
щастливо събитие за колегата Кремена Консулова – 
раждането на прекрасната й дъщеря, бе повод да ми 
предложат да я замествам като нотариус. Тук вече 
предизвикателствата бяха много. Без наставленията 
на действащите тогава нотариуси - Станка Димо- ва, 
и най-вече - Диана Райнова, едва ли щях да се справя. 
Много неща научих и от служителите в Нотариалната 
служба. Когато, през 1998 год. обявиха изпита за така 
наречените „частни“ нотариуси, много умувах. Нямах 
и най-малка представа в каква насока ще се развиват 
нещата, но знаех, че всеки изпит е натрупан опит и 
няма какво да губя.  Тогава се явихме десет колеги, при 
обявени 23 места. И така тръгнахме по този път.

- Бих казала, че много успешно съчетаваш живот в 
два града – Бургас и София. Бургас – съпруга ти, дъще-
ричката и кантората, София – сина ти и Нотариалната 
камара. Как успяваш?!?  Има ли нещо, за което все не ти 
достига време?

   - Не съм сигурна, че е много успешен опита ми 
в тази насока. Всяка работеща в нашата гилдия жена 
може да разбере какво ми коства усилието да се ста-
рая да съм добра съпруга, майка, дъщеря, работодател 
и нотариус. Откакто през последните четири години 
често пътувам във връзка с работата си в Съвета, 
се убедих, че думите на Елинор Рузвелт - „Жената е 
като торбичка за чай. Не знаеш колко е силна, докато 
не я поставиш в гореща вода.”, са абсолютно верни. А, 
уверявам те, поне няколко пъти ме попарваха. Вярно е, 
че всичко това си има и своята цена. На моменти тя 
ми е била доста висока, но благодарение на семейство-
то си и няколко наистина добри приятели, се справям.  
Що се отнася до недостига на време, то е основно за 
най-близките ми и … за мен самата.

- Кой е източникът на твоя позитивен мироглед? А на 
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ентусиазма, с  който винаги подхождаш?
   - Нямам точна идея. Просто, както казва баща ми 

– „моделът ти е такъв“. Още в училище научих, че да 
вървиш с рогата напред и да мислиш, че сам можеш 
да оправиш света е безмислено. Спортът ме научи и, 
че когато се работи в екип, както победата, така и 
загубата винаги са споделени. Благодарна съм на съд-
бата, че независимо, че ме е поставяла в доста нелеки 
ситуации, често ми се и усмихваше. Може би понякога 
не съумявах да балансирам желанието си нещата да се 
случват по-бързо със стремежа ми те да се случват 
както тряб- ва. Много време и енергия загубих в без-
мислени битки. Може би малко късно се усетих, но … 
все пак спрях и се върнах към по-позитивни занимания. 
Много ме зареждат музиката, танците, усмивките на 
хората. Особено на децата. Не искам да им оставим 
един раз- пилян и постоянно воюващ свят, в който ние 
често забравяме, че сме преходни и че трябва да бъ-
дем по-добри не само един към друг, но най-вече към са-
мите себе си.  В момента аз съм такава, каквато съм 
и благодарение на много хора, с които работих през по-
следните  години. От всеки – колега, клиент, приятел 
или просто познат, съм научила нещо, макар и малко.  
Но най-много дължа на семейството си и на родители-
те си. Те са и моя двигател, и моята спирачка, които 
хем ми дават енергия, хем ми напомнят, че поне част 
от нея трябва да запазя и за себе си. Доколко успявам 
е друг въпрос.

Как мислиш винаги ли целта оправдава средствата? 
-   Категорично не. Не можеш да прегазиш през живо-

та на някого и да си мислиш, че това ще е без послед-
ствия. Не може да правиш постоянно копромиси със 
собствените си виждания и това да не ти се отрази.  
Това, последното, изпитах на гърба си за известно вре-
ме. А, нещата са толкова прости – хората трябва да 
говорят помежду си. Знам, че нерядко е много трудно 
да си прям, защото знаеш, че най-вероятно това няма 
да се хареса, но се убедих, че това е по-правилното и 
доброто. Ние в работата си не трябва да правим ком-
промиси, защото те често са с необратими последици, 
които вредят не само на клиенти или на отделен нота-
риус, но и на цялата ни съсловна организация. Знам, че в 
нашата професия нерядко не е никак лесно да се балан-
сира между желанията на клиентите и допустимото 
от закона, но трябва да не допускаме да се нарушава 
правото. И не на последно място – между нас самите, 
членовете на Нотариалната камара, трябва да въз-
становим етичните отношения, защото в противен 

случай всички сме много уязвими. Няма да забравя думи 
на колега, който дълги години работи в органите на 
Регионална колегия и на Камарата, който каза  „Уморих 
се от тежестта на чужди отговорностти“. Затова, 
нека заедно работим за реализиране цели, които защи-
тават и са от полза за гилдията ни, но без това да е с 
цената на всякакви средства. 

Кое е мястото, на което винаги си готова да се за-
върнеш?

-  Родопите. Не мога да обясня защо, но там съм из-
питвала невероятните усещания, че съм лека като пер-
це или че просто искам да седна на земята и да постоя 
за малко така. Тази планина ме зарежда невероятно. Не 
случайно я наричат „планината с душа“. 

Как би продължила изречението: „Бургазлиите са 
.................?

-  Особена порода хора. Явно комбинацията от полъха 
на южното Черноморие, водите на заобикалящите гра-
да ни езера и енергията на намиращата се в близост 
Странджа, създава някаква по-различна чувственост и 
борбеност.  

Благодаря ти, Милена, за това интервю! Вярвам, че 
хора като теб ще успеят да „заразят” все повече колеги 
със своя позитивизъм, оптимизъм и етичност в профе-
сионалните отношения!   
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ИНтЕРвю С НотАРИуС  вяРА яНЕвА

- Здравейте, Нотариус Янева! Много са колегите, кои-
то знаят, че с теб ни свързват освен професионалните 
отношения и едно дълго и най-близко приятелство, за-
това ще премина директно на „ти”. И така: Вяра, вече 
измина една година от избирането ти за Председател 
на Софийската Регионална Нотариална колегия. Каква 
беше тя за теб? Какво бе положителното и отрицател-
ното, с което се сблъскахте ръководството на СРНК 
през този период?  

- Ако трябва да определя годината с една дума, то 
бих я нарекла усилна откъм задачи и ангажименти. Но 
за да съм честна, ще кажа, че по силата на вота на по-
следното изборно събрание на СРНК се сформира един 
прекрасен екип от колеги в ръководството на СРНК. 
Много бързо се сработихме и до днес работим в раз-
бирателство, отговорно и прецизно по всички задачи. 
Използвам случая да благодаря на колегите от Съвета 

на СРНК!
Отрицателното, с което се сблъскахме, са оплаква-

ния и устни сигнали на нотариуси от нашата колегия 
за инцидентно установени случаи на неточно прилагане 
на тарифата за нотариални производства от страна 
на други колеги, както и за други форми на нелоялна кон-
куренция. Не мога да не отбележа и факта, че до сега 
не сме били свидетели на друга година, през която да 
е имало толкова много заплахи за нотариалната дей-
ност, домогвания на други гилдии или обществени орга-
низации да ни бъдат отнети част от компетенциите. 

Годината като цяло беше много разнообразна в съби-
тиен план. Всички членове на ръководството на СРНК, 
а и не малко нотариуси от Софийската колегия взеха 
активно участие при подготовката и провеждането 
на мероприятията по честването на юбилея „15 години 
съвременен Български нотариат” и се получи едно мно-

Усмихната, сърдечна, благородна, етична, блестяща 
– това е Вяра, като приятел. Когато обаче говорим 
за Нотариус Вяра Янева, тогава трябва да кажем 
и още нещо – тя е пример за безкомпромисен 
професионализъм, задълбочени знания, безгранично 
чувство за отговорност. Като типичен представител 
на зодия „Водолей” тя умее да разбира хората, да печели 
тяхното доверие. И най-важното – да не го предава. 
Понякога остра, пренебрегнала дипломатичността, 
Вяра Янева ще каже на всеки точно и ясно онова, което 
мисли. Ще заяви позицията си и твърдо ще я отстоява. 
За нея „истина” и „честност” на са просто думи в 
речника, а градивните камъни на нейната личност. 
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го достойно и с широк обществен отзвук отбелязване 
на годишнината ни. 

- Вяра, би ли се върнала в спомените си 16 години на-
зад и да ни разкажеш какво те провокира да се насочиш 
към нашата професия? 

-  Мисля, че е било просто съдба. В зората на нота-
риалната реформа вероятно много юристи, както и аз 
самата, сме изпитвали съмнения и притеснения какви 
отговорности и задължения от разнообразен характер 
ни очакват като частни нотариуси. Тогава моят баща 
беше много настоятелен да се явя на конкурса за но-
тариуси и аз седнах да уча за изпитите. С изненада от-
крих, че моята дипломна работа, за която съвсем бях 
забравила, е на тема „Нотариални производства”. Оказа 
се доста полезно четиво, а и приех това обстоятел-
ство като знак от съдбата.

-  Като Председател на регионалната колегия еже-
дневно контактуваш с нотариусите от град София. Кои 
са проблемите, които най-силно вълнуват колегите? 

-   Вълненията на колегите са от разнообразно ес-
тество, от вътрешно организационни въпроси до пра-
воприлагане на материалната норма и спазване на про-
цесуални правила. Но безспорно притесненията са по 
наболелите въпроси като: какво ще стане със сделките 
с МПС, ще запазим ли компетентността си, какво пред-
приемаме с оглед Проектозакона за ИД на Закона за ад-
вокатурата и претенциите на адвокатите да получат 
компетенции да извършват част от нотариалните 
удостоверявания и до какви последици би довело това. 
Вълнува ги и въпросът ще има ли премествания в София 
или нови места в София при нов конкурс за нотариуси, 
и този въпрос никак не е за подминаване, защото коле-
гията не е малка, и сега сме с пет нотариуса в повече 
от законоустановената квота, икономическата обста-
новка всички знаем каква е, а евентуално преместване 
или назначаване на нови нотариуси с район на действие 
– СРС, ще доведе само до по-благоприятна среда за не-
лоялна конкуренция във всичките й форми, което е за-
плаха за гражданския оборот и стабилността на нота-
риалното удостоверяване. 

-  Има ли нещо, за което все не ти достига време?
- Често страдам от хроничен недостиг на време за 

неща, които са полезни и приятни за мен, да спорту-
вам, да чета развлекателни книги и да танцувам. Да, 
аз много обичам да танцувам. През годините не ми е 
достигало време да бъда „повече майка”, отколкото „ръ-

ководител семейство”. И все си обещавам, че от утре 
ще преподредя програмата си. 

-   Английският философ Едмънд Бърк е казал: „Всич-
ко, което е необходимо за триумфа на злото, е добрите 
хора да не правят нищо.” Съгласна ли с него?

- Далеч съм от мисълта да споря с английския фило-
соф, но по вътрешно убеждение ще кажа: „И да, и не!”  По 
определение „добри хора” са тези, които вършат добри 
дела, т.е. дела, които са необходими и полезни за голя-
ма група хора или за обществото като цяло. От тази 
гледна точка философът е много прав. Лошото идва 
от факта, че определението за „добри хора” много се 
е променило. Добър човек днес наричаме този, който е 
мил и любезен, съпричастен, отстъпчив, склонен на ком-
промиси и като цяло не умее да отстоява собствения 
си интерес, камо ли на голяма група хора. Ето защо на 
мен ми се иска нотариусите да не сме „добри хора”, а с 
лекота и категоричност да спазваме буквата на закона 
и така ще преборим злото сред нас, а и набезите на 
външни зли сили.

-   Кое е мястото, на което винаги си готова да се 
завърнеш?

-  Животът ме убеди, че аз съм лесно приспособим 
човек към нова обстановка, обичаи, правила за поведе-
ние и други условности. Не малко години съм живяла зад 
граница, даже родих втората си дъщеря в арабска дър-
жава. Нямам географски определено място. Всякога се 
чувствам добре сред приятели и хора, които обичам. 
Обичам  професията си и съм горда, че съм нотариус.

- Кои свои мисли би искала да споделиш с колегите – 
нотариуси?

- В търговията успешното мото е: Клиентът винаги 
има право! В нотариалната практика успешното мото 
е: Правото на клиента е само в границите, установени 
от правната норма!

- Благодаря, Вяра, за това интервю! Пожелавам на теб 
и на цялото ръководство на Софийската РНК успешно 
осъществяване на всички задачи, които сте си поста-
вили! 

Рубритака е подготвена 
от нотариус Теодора Вуцова

със съдействието на
нотариус Феодора Иванова
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отНоСНо
ЕДНовРЕмЕННото уДоСтовЕРявАНЕ
НА поДпИС И СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДокумЕНт*
автор: Нотариус Димитър Танев

Новият ГПК въведе едновременното удостоверява-
не на подписите и съдържанието на документ с изме-
нението на чл.590, ал.4. Същевременно с влизането в 
сила на кодекса бе изменен и чл.37 от ЗЗД, който доби 
следния вид: „Упълномощаването за сключване на дого-
вори, за които законът изисква особена форма, тряб-
ва да бъде дадено в същата форма; но ако договорът 
трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълно-
мощаването може да бъде направено и писмено с но-
тариално удостоверяване на подписа и съдържанието, 
извършени едновременно.”

Действащият ГПК съдържа две процедури за удос-
товеряване на съдържание – тази по чл.590, ал.2 и тази 
по чл.590, ал.4. Познатото процесуално действие по 
чл.486, ал.2 от ГПК(отм.) и сегашния чл.590, ал.2 от ГПК 
включва в себе си представяне от молителя на доку-
мент и препис от него. След удостоверяване идентич-
ността на оригинала с преписа, последния надлежно за-
верен се подрежда в специалната книга по чл.4, ал.1, т.6 
от Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите 
и нотариалните кантори. Нотариалното удостоверя-
ване на съдържанието по чл. 590, ал.2 от ГПК доказва, 
че съдържанието на определен частен документ е 
именно в този вид, в който е бил представен на нота-
риуса. Съществено е да се отбележи, че съдържание-
то се установява само относно определен отрязък от 
време, а именно момента на представяне пред нотари-
уса и удостоверяването му като препис. Впоследствие 
частният документ може да претърпи промени от 
своя издател, които не се съдържат в установеното 
съдържание на представения частен документ. Сами-
ят документ може да материализира не само правноре-
левантни изявления, а изявления от всякакъв характер, 

стига да не са в противоречие със закона и с добрите 
нрави. Така например, авторът на произведение на из-
куството (на пиеса, стихове) или на писмено описание 
на изобретение, след удостоверяване на съдържание-
то, може да извършва каквито намери за необходимо 
съкращения или добавки, поради факта, че документа е 
частен и той е неговия издател. 

При едновременното удостоверяване на подписа 
и съдържанието на документ по чл.590, ал.4 от ГПК, 
молителят представя два или повече еднообразни 
екземпляра от документа, които се подписват по 
реда на чл.589, ал.2 и 3 и се подреждат в специалната 
книга по чл.4, ал.1, т.6 от Наредба №32 за служебните 
архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 
Текстът на чл.590, ал.4 от ГПК всъщност визира две 
отделни удостоверявания, а именно на подписа и на 
съдържанието, които се извършват по едно и също 
време. Едновременното удостоверяване на подпис 
и съдържание по чл.590, ал.4 не е самостоятелно 
удостоверяване, а съчетание от две отделни заверки.1

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво

                                              
1.„Що се касае до различията в формата на нотариалните 
действия, нашето право познава две основни форми на из-
вършване на нотариални удостоверявания. Едната форма е 
нотариалният акт, другата – засвидетелстването или още 
– заверката. Тези две форми водят до разпадане на нотариал-
ните удостоверявания в две групи, на които дават и своите 
наименования: нотариални актове и нотариални засвидетел-
ствувания или заверки. Нотариусът не може да използува без-
различно коя да е от двете форми за удостоверяване на кое да 
е от обстоятелствата включени в неговата удостоверител-
на власт. Двете форми на удостоверяване са предназначени 
за различни обекти на удостоверяване и са възникнали истори-
чески с оглед различните обстоятелства, които нотариусът 
удостоверява.” – Живко Сталев – „Нотариалният акт” – 1943г.

*Настоящата статия е публикувана с любезното съгласие на 
автора – Нотариус Димитър Танев. Първоначалната публика-
ция на същата е в сп. „Собственост и право”, бр. 4 от 2014 г.
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отНоСНо ЕДНовРЕмЕННото
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И СЪДЪРЖАНИЕ
НА ДокумЕНт

Самото название на чл.590, ал.4  е – „Удостоверява-
не на дата, съдържание и подписи на частен документ” 
и съдържа изчерпателно обозначенията на нотариални-
те удостоверявания по този текст. До този извод се 
стига и при едно граматическо тъкуване на чл.590, ал.4, 
а именно на наречието „едновременно” – самостоя-
телни „неща”, действия, които стават по едно и също 
време. Общ е целеният резултат, постигнат от са-
мостоятелни нотариални действия. Синонимите на 
„едновременно” – „заедно”, „съгласувано”, „съвместно”, 
логично водят до тълкуването, че текстът предвижда 
две отделни удостоверявания.1

Всяко отделно, независимо едно от друго удостове-
ряване на подпис и на съдържание естествено може да 
бъде обезсилено на основанията по чл.576 от ГПК. Така 
например, ако при удостоверяването на подписа не е 
изписано пълното име на издателя на документа, ще е 
налице нищожно удостоверяване (чл.586 във вр. с чл.589, 
ал.2 от ГПК), но удостоверяването на съдържанието 
на еднообразен екземпляр от порочния документ, ще е 
напълно валидно само по себе си. 

Всъщност при удостоверяването на съдържание се 
архивира екземпляр от документа, при който е удосто-
верен подписа на издателя. Ако се върнем назад към ис-
торията на създаването на новия ГПК, текстовете за 
изписване на пълното име под подписа непосредстве-
но пред нотариуса и за едновременно удостоверяване 
на подпис и съдържание, бяха внесени по предложение 
на Нотариалната камара. Един от вариантите за про-
мяна бе, вторият еднообразен екземпляр със заверен 
подпис на издателя да се архивира в нотариално дело, 
но в крайна сметка се прие подвързването му в книга. 
И в двата случая обаче се касаеше за архивиране на ед-
нообразни екземпляри с нотариално заверен подпис на 
документа. 

При удостоверяването на подписа, ако 
документа ще се ползва за учредяване, променяне 
или прекратяване на права върху имот, лицата 
трябва непосредствено пред нотариуса да изпишат 
пълното си име и положат подписа си, а ако подписът 
е вече положен, да изпишат пълното си име и 
потвърдят подписа. При удостоверяване на подпис 
се удостоверява самоличността, дееспособността, 
представителната власт, установява се 
евентуалното противоречие на документа със закона 
или добрите нрави. Спазването на императивните 

разпоредби на ГПК относно назначаването на 
преводач, правилата за несъвместимост при участие 
на свидетели, тълковници и преводачи, подписване в 
случай на неграмотност и недъгавост, се прилагат и 
при това удостоверяване на подписа – чл.589, ал.2 във 
връзка с  чл.578, ал.4 и 5, чл.579, ал.2 и чл.582 - 585. 

Трябва да се отбележи факта, че ГПК не изисква 
удостоверяване на самоличността на молителя при 
удостоверяване на съдържанието по чл.590, ал.2, за раз-
лика от чл.590, ал.4. При удостоверяването на съдър-
жание, когато се представя препис от документа, се 
отбеляват данните за молителя, приносителя, като 
това удостоверяване не доказва неговата самолич-
ност. При едновременното удостоверяване на подписа 
и съдържанието обратно, самоличността на молителя 
се удостоверява и всъщност искане за това удостове-
ряване може да се извърши само от издателя на доку-
мента. 

При второто удостоверяване по чл.590, ал.4 от 
ГПК, а именно удостоверяваянето на съдържание, 
нотариусът удостоверява тъждеството на 
еднообразните екземпляри, след което подрежда 
единия екземпляр в същата специална книга по чл.4, 
ал.1, т.6 от Наредба №32 за служебните архиви на 
нотариусите и нотариалните кантори. Нотариусът 
подрежда в книгата всъщност официални документи, 
нотариално заверени и обратно на чл.590, ал.2, след 
това удостоверяване не са възможни никакви поправки, 
добавки и съкращения. В случай, че те са необходими, 
издателят трябва наново да подпише документа 
и нотариуса наново да удостовери подписа му и 
съдържанието.

Съхраненият от нотариуса екземпляр от документа 
с автентични подписи доказва авторството на 
документа, обстоятелството че е упражнен контрол 
за законосъобразност, наличие на представителна 
власт и т.н. Съхраненият от нотариуса екземпляр 
отделно доказва и тъждество с екземплярите от 
документа (документите), които ще се ползват на 
практика.

Едновременното удостоверяване на подпис и съ-
държание е задължително, когато се удостоверява 
подписа на пълномощно за сключване на договори в но-
тариална форма. Съхраненият по реда на чл.590, ал.4 от 
ГПК документ всъщност обезпечава надлежно доказа-
телство, при оспорване на документа. Надлежността 
се състои в съхраняване на екземпляр с автентични 
подписи за определен период от време – 10 години, съ-
гласно чл.4, ал.2 от Наредба №32 за служебните архи-

                                              
1 „Синонимен речник на българския език: А – Я”, изд. „Маг 77”, 
1997г.
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ви на нотариусите и нотариалните кантори. От дру-
га страна, самите подписи се извършват по реда на 
чл.589, ал.2 и предвиждат изрично изписване на пълното 
име на издателя на документа. Безспорно налице е дос-
татъчен, годен текстови материал за извършване на 
достоверна, непротиворечива графологична експерти-
за, която да предреши справедливо решаване на евен-
туален съдебен спор. 

Съгласно Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност (ЗННД), нотариална компетентност е пре-
доставена и на лица, които не са нотариуси, а имен-
но: съдиите по вписванията, в районите, в които няма 
нотариус, органите на местната администрация по 
чл.83 от ЗННД, българските дипломатически и консул-
ски представители. Всички тези лица с нотариална 
компетентност, извършват едновременно удостове-
ряване на подпис и съдържание по правилата на дейст-
ващия ГПК. Ако на нотариуса държавата е делегирала 
публична удостоверителна компетентност, то ЗННД 
и Кодекса на търговско корабоплаване (по отношение 
на капитана на кораб)1, делегират от своя страна но-
тариална функция на лица, които не са нотариуси. В 
случая делегацията се отнася за нотариалната компе-
тентност, която е уредена като охранително съдебно 
производство в рамките на ГПК. 

Естествено глобализацията на икономическите и 
междуличностни  отношения налага често удостоверя-
ването на подписи и на пълномощни, с които се сключ-
ват договори в нотариална форма (по чл.37 от ЗЗД), 
да се извършват и от лица с нотариална компетент-
ност извън тази по българското право. Поради факта, 
че при това удостоверяване от чуждестранни нотари-
уси (например) възникват частноправни отношения с 
международен елемент, те се уреждат от Кодекса на 
международното частно право (КМЧП). 

КМЧП дефинира, в чл.1, че частноправно отношение 
с международен елемент е отношение свързано с две 
или повече държави. При удостоверяването в чужбина 
на подписа на пълномощни за сключването на договори 
в нотариална форма на територията на Република Бъл-
гария овластяването възниква по местоизвършване на 
едностранната сделка. Представителната власт се 
поражда вследствие волеизявлението на представлява-
ния, засвидетелствано съобразно местните законови 
изисквания. КМЧП в уредбата за формата на правните 
сделки изрично допуска, че тя може да бъде определе-
на от правото на държавата по местоизвършване на 
сделката – чл.61, изр.2 – „Достатъчно е обаче да бъдат 

спазени условията за форма, определени от правото на 
държавата по местоизвършването на сделката.”

Правоприлагането често поставя въпроса дали из-
искването на ЗЗД в чл.37 за едновременно удостоверя-
ване на подпис и съдържание на пълномощно следва да 
се отнася и за нотариално удостоверените пълномощ-
ни от лица с нотариална компетентност в чужбина.

Налице са две становища:
Първото е на Проф. д-р Николай Натов в статията 

му, публикувана в Нотариален бюлетин – бр.1/2014г. – 
„Относно заверено в чужбина пълномощно за разпореж-
дане с недвижим имот в България”:

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

Второто становище е на Проф. Дюн. Екатерина Ма-
теева в книгата й „Доброволно представителство в 
нотариалните производства при действието на новия 
ГПК” – стр.203:

„Като се държи сметка за изложените съображения, 
би било добре да се помисли, дали на разпоредбата на 
чл.37 от ЗЗД не следва да се гледа като на една пове-
лителна норма с териториално действие (т.е. като 
на императивна норма на вътрешния обществен ред 
на Р България), която не препятства прилагането на 
правопорядъка на държавата по местоизвършване на 
упълномощаването, даже и той да установява по – раз-
лична форма за действителност при упълномощаване 
за сключване на договори в нотариална форма (напр., 
да предвижда само писмена форма с нотариално удос-
товерен подпис на упълномощителя, но да не изисква 
и същевременно удостоверяване на съдържанието на 
пълномощното). Струва ми се, че едно такова решение 
ще обслужва по – добре интересите на гражданския 
оборот у нас като част от територията на Единния 
пазар на обединена Европа и се съгласува с конститу-
ционния принцип за свободата на стопансаката инициа-
тива (чл.19, ал.1 от КРБ).”

 Принцип при частноправните отношения 
с международен елемент, възпроизведен в чл.31 от 
КМЧП, е че преценката на чуждестранните процесуал-
ни действия или официални документи се осъществява 
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съобразно правото на държавата, в която те са били 
извършени или издадени. КМЧП признава последиците 
(чл.124) от чуждестранните охранителни актове (ка-
квито представляват нотариалните удостоверява-
ния), ако са издадени от орган „международно компе-
тентен според българското право и не противоречат 
на българския обществен ред”. България е правова дър-
жава, съгласно чл.4 от Конституцията на Република 
България и обществения ред в голямата си част е пи-
сан правов ред. Общественият ред разбира се включва 
и съблюдаване на устойчивите във времето норми на 
морала, добрите нрави, превърнали се в непреходни цен-
ности за българското общество. За да е застрашен 
обществения ред трябва да съществува не просто 
противоречие, а наличие на последици от чуждестра-
нен охранителен акт, които са явно несъвместими с 
българския обществен ред. Несъвместимостта с об-
ществения ред не може да е абстрактна, тя трябва 
да е съотносима към конкретни правни норми, норми 
на морала или добрите нрави. 

Естествено разпоредбите на чуждото материално 
право и процесуалните действия са специфични за вся-
ка държава и за да е налице несъвместимост, трябва 
да е налице анализ, преценка, съобразно законово опре-
делени критерии, а именно: „за степента на връзка на 
отношението с българския правен ред и значимостта 
на последиците от прилагането на чуждото право.” – 
чл.45, ал.2 от КМЧП.

Удостоверяването на съдържание, а именно съхра-
нението, архивирането на втория екземпляр от доку-
мента е типична разпоредба на българския правов ред 
и в никакъв случай не може да има екстериториален 
обхват. Удостоверяването на съдържание е акцесор-
на процедура, която е свързана с обезпечаване на на-
длежни доказателства пред българските съдилища, а 
не с валидността на сключената едностранна сделка 
– упълномощаване.

За възникването на представителна власт е дос-
татъчно да бъдат спазени условията за форма само и 
единствено при удостоверяването на подписа „опреде-
лени от правото на държавата по местоизвършване на 
сделката” – locus regit format actus. Приеме ли се, че лице 
в чужбина, притежаващо нотариална компетентност 
трябва да извършва удостоверяване на съдържание, ко-
гато удостоверява и подписа на пълномощни, с които 
се овластява сключването на договори в нотариална 
форма в Република България, означава да се приеме, че 
това лице трябва да води книга, в която да се подвърз-
ват документи с удостоверено съдържание. Естест-

вено такова изискване към чуждестранни нотариуси 
звучи не само нелогично и несериозно, но и неправомер-
но. Органите с нотариална компетентност в чужбина 
следва да спазват ГПК (общите и специалните правила 
на процедурите на българските съдебни производства) 
и отделно всички изисквания на Наредба №32 за служеб-
ните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

Приеме ли се тълкуване, че единствено българските 
нотариуси и лицата с възложени нотариални функции по 
чл.82, чл.83 и чл.84 от ЗННД, могат да извършват удос-
товеряване на пълномощни за сключване на договори 
в нотариална форма (по чл.37 от ЗЗД), означава да им 
се признае една изключителна компетентност, без тя 
да е регламентирана изрично в нормативен акт. Про-
тивоправността на такава изключителна компетент-
ност е детерминирана от императивната разпоредба 
на чл.22 от КМчП: „Международната компетентност 
на българските съдилища и други органи е изключител-
на само когато това е изрично предвидено.”

Пример за изключителна компетентност е ограни-
чението на чл.19 от КМЧП, а именно:

„Българските съдилища са изключително компе-
тентни по искове по чл. 104, т. 5 от Гражданския проце-
суален кодекс, когато юридическото лице е регистрира-
но в Република България.”

КМЧП не предвижда изключителна компетентност 
на българските нотариуси и на лицата, на които са въз-
ложени нотариални функции, следователно нотариално 
удостоверените пълномощни в чужбина от лица с но-
тариална компетентност, уредена в чуждо право, след-
ва да имат действие на територията на страната.  

Правото по местоизвършване на сделката може да 
не регламентира не само едновременно удостоверява-
не на подпис и съдържание, но и подписването по реда 
на чл.589, ал.2 от ГПК - „Когато пълномощието за сключ-
ване на сделка, с която се учредяват, променят или пре-
кратяват права върху имот е дадено в чужбина след 
01.03.2008г., не е необходимо волеизявлението да бъде 
автентифицирано със саморъчен подпис и изписване на 
пълното име (според изискванията на чл.589, ал.2, изр.2 
ГПК), ако това не е обичайният начин за автентифици-
ране на писмените изявления в тази държава. А когато 
българският закон изисква форма на нотариален акт 
за сделката, не е необходимо пълномощното да бъде с 
нотариално удостоверен подпис и съдържание, извър-
шени едновременно (според изискванията на чл.37 ЗЗД), 
ако е спазена изискваната в тази държава форма на ов-
ластяване с такива правомощия.” – Решение №101 от 
05.04.2011г. по гр. д. №829/2009г., Г.К., IV Г.О. на ВКС.
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Следва да се направи уточнението, че автентифи-
цирането на подпис1 бе достатъчно като действие от 
страна на упълномощителя по отменения ГПК. Предход-
ният кодекс даваше възможност (чл.485, ал.2 /отм./) ли-
цата, чиито подписи подлежат на удостоверяване да 
се явят лично пред нотариуса, да подпишат документа 
или (като алтернативна възможност) да потвърдят 
(автентифицират) положените подписи. Сега действа-
щият ГПК предвижда в чл.589, ал.2 при удостоверяване 
на документи, които ще се ползват за учредяване, про-
меняне или прекратяване на права върху имот, лицата 
да могат да автентифицират само подписа, но задъл-
жително да изпишат пред нотариуса пълното си име. 
Нотариалното действие по чл.589, ал.2, изр.2 се състои 
не само в засвидетелстване1 от нотариуса на потвър-
ждаването на подписа, но и на физическия акт, с който 
издателят на документа изписва саморъчно пълното 
си име или полага подписа си, когато не е предварител-
но положен. 

 Обстоятелството, че нотариалните дейст-
вия, производства, налагащи непосредственото из-
писване пред нотариуса на пълното име на издателя 
на документа и едновременно удостоверяване на под-
пис и съдържание не са задължителни за чуждестран-
ни нотариуси, не означава че механично трябва да се 
приеме този документ като доказателство. Налице е 
необходимост от конкретно изследване, установява-
не „служебно съдържанието на чуждото право” (чл.43, 
ал.1 от КМЧП) на държавата по местоиздаването на 
документа, там където е извършена овластителната 
сделка. Възможно е например в правото на съответ-
ната държава да няма деление на официални и частни 
документи, възможно е тяхната доказателствена сила 
да не включва установяване на авторството и пред-
ставителната власт подобно на чл.179 от ГПК.

Според мен една индиция, че документа инкорпори-
ра в себе си доказателствената сила по чл.179 от ГПК е 
факта, че държавата, в която е съставен документа е 
страна по Конвенцията за премахване на изискването 
за легализация на чуждестранни публични актове. Но-
тариалното удостоверяване попада в категорията на 
публичните актове, съгласно чл.1 от Конвенцията:

„ По смисъла на тази конвенция за публични актове 
се считат:

а) документите, издавани от орган или длъжностно 
лице, свързано с правораздавателната система на дър-
жавата, включително документите, издавани от проку-
рор, секретар на съд или призовкар;

b) административните документи;
c) нотариалните актове;
d) официалните заверки, като записвания в регис-

тър или удостоверяване на дата или подпис върху час-
тен документ.”

За всички публични актове е съотносима максима-
та – „Quod recordum probatum, non debet esse nagatum.” 
– „Което е доказано с официален документ не може да 
се отхвърля.”

Нотариус Димитър Танев

1Засвидетелстване, синоним на удостоверяване, български гла-
гол, използван навсякъде в Закона за нотариусите и околийски-
те съдии, които извършват нотариални дела (отм.)

                                              
1 Процес на установяване на истинността и достоверност-
та на каквото и да е. Терминът произхожда от гръцкото 
authentikos – същински, действителен, неподправен, достове-
рен.
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СЪДЕбНА пРАктИкА

РЕшЕНИЕ № 101 НА вкС, 
СофИя, 05. АпРИл 2011 г.

Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отде-
ление в публично заседание на шестнадесети февруари две 
хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов, Борис Илиев

при участието на секретаря Р. П. като разгледа докладва-
ното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 829 по описа за 2009 
година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.
Допуснато е касационното обжалване на решението на 

К. окръжен съд от 05.02.2009 г. по гр.д. № 713/2008, с което е 
потвърдено решението на К. районен съд от 15.10.2008 г. по 
гр.д. № 582/2008, с което е уважен предявеният иск за прогла-
сяване недействителността на договор за продажба, извър-
шен от ненадлежно упълномощен представител и е отменен 
нотариалния акт за сделката. Обжалването е допуснато по-
ради значението на материалноправния въпрос за формата 
на упълномощаването за сделка с недвижим имот, извършено 
в чужбина от чужд нотариус.

По повдигнатия правен въпрос Върховният касационен 
съд намира, че съгласно чл. 61 КМЧП формата на правните 
сделки се урежда от правото,което е приложимо към сдел-
ката. Достатъчно е обаче да бъдат спазени условията за 
форма, определени от правото на държавата по местоиз-
вършването на сделката (locus regit formam actus). Овласти-
телната сделка за учредяване, променяне или прекратяване 
на права върху имот в България може да бъде извършена в 
чужбина според изискванията за форма на българския закон. 
Формата обаче ще бъде спазена и ако са съобразени само 
изискванията за такова овластавяне в държавата, в която е 
извършена овластителната сделка.

Когато пълномощието за сключване на сделка, с която се 
учредяват, променят или прекратяват права върху имот, е 
дадено в чужбина след 01.03.2008 г., не е необходимо волеиз-
явлението да бъде автентифицирано със саморъчен подпис 
и изписване на пълното име (според изискванията на чл. 589, 
ал. 2, изр. 2 ГПК), ако това не е обичайният начин за автен-
тифициране на писмените изявления в тази държава. А ко-
гато българският закон изисква форма на нотариален акт 
за сделката, не е необходимо пълномощието да бъде с нота-
риално удостоверени подпис и съдържание, извършени едно-
временно (според изискванията на чл. 37 ЗЗД), ако е спазена 
изискваната в тази държава форма за овластявяне с такива 
правомощия.

Следва да се има предвид също, че макар и да е извършено 
в чужбина, удостоверяването на пълномощието от българ-
ски консул трябва да е подчинено на изискванията на българ-
ския закон, т.е. автентифицирането на волеизявлението във 
всички случаи трябва да е със саморъчен подпис и изписване 

на пълното име (според изискванията на чл. 589, ал. 2, изр. 
2 ГПК), а когато българският закон изисква форма на нота-
риален акт за сделката, пълномощието да е с нотариално 
удостоверени подпис и съдържание, извършени едновремен-
но (според изискванията на чл. 37 ЗЗД). 

Върховният касационен съд, състав на Четвърто граж-
данско отделение, като разгледа жалбата и провери об-
жалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 
ГПК, я намира основателна поради следните съображения: 
За да постанови обжалваното решение, въззивният съд 
е приел, че договорът е недействителен, тъй като ище-
цът е упълномощил втория ответник да продаде него-
вата част от имота пред руски нотариус, който е удос-
товерил подписа му. Пълномощното не отговоря на из-
искванията за форма на чл. 37 ЗЗД за нотариална заверка 
на подписа и съдържанието, извършени едновременно. 
В нарушение на материалния закон въззивният съд е приел, 
че неспазването на изискваната от българския закон форма 
за действителност на упълномощаването за разпореждане с 
недвижим имот води до недействителност на извършената 
с участието на така упълномощения представител разпоре-
дителна сделка и когато упълномощаването е извършено на 
територията на чужда държава в изискваната там форма.

Обжалваното решение следва да бъде отменено като 
неправилно, а делото – решено от касационната инстанция 
съгласно чл. 293, ал. 2 ГПК.

По делото е установено, че на 22.03.2006 г. ищецът е упъл-
номощил втория ответник да продаде неговата част от имо-
та пред руски нотариус, който е удостоверил само подписа му, 
а оспорваната сделка е извършена на 28.08.2006 г.

Когато представителната власт е материалноправна, 
по общо правило новият закон не променя заварените право-
отношения. Надлежно учредената материалноправна пред-
ставителна власт не може да бъде погасена, освен ако нови-
ят закон има обратно действие. Когато надлежно учредена-
та представителна власт не е погасена, тя продължава да 
съществува и може да бъде упражнена до прекратяването й.

От 01.03.2008 г. упълномощаването за изповядане на но-
тариален акт се урежда от две нови разпоредби: чл. 589, ал. 
2, изр. 2 ГПК, който урежда начина автентифициране на во-
леизявлението и чл. 37 ЗЗД, който урежда нотариалното му 
удостоверяване. За да бъде разбрано действието на тези 
две правни норми във времето, следва да се има предвид, 
че овластителната сделка е материалноправна независимо 
от това дали с нея се учредява материалноправна или про-
цесуалноправна представителна власт. В гражданското пра-
во валидно възникналите субективни права съществуват и 
се зачитат, докато не бъдат прекратени. Затова, когато 
урежда заварени правоотношения, новият материалнопра-
вен закон може да ги прекрати, само ако изрично установи 
такова правило. Липсва ли изрично правило, заварените су-
бективни права продължават да съществуват и може да 
бъдат упражнявани при действието на новия закон. Да се 
приеме, че едно субективно право продължава да съществу-
ва, но вече не може да бъде упражнено, означава то да бъде 
отречено. Субективните права съществуват, за да може 
титулярът им да ги упражни добросъвестно,когато пожелае. 
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СЪДЕбНА пРАктИкА
РЕшЕНИЕ № 101 НА вкС, СофИя,
05. АпРИл 2011 г.

Не бива да се смесва материалноправната представителна 
власт, която пълномощникът притежава в отношенията с 
другата страна по изповяданата във форма на нотариалния 
акт сделка, с процесуалноправната представителна власт, 
която пълномощникът притежава в отношенията с нотари-
уса. Отношенията между страните по сделката са матери-
алноправни, отношенията между участника в нотариалното 
производство и нотариуса, са процесуалноправни. Само в 
тези отношения страната по сделката има процесуалното 
качество участник в нотариалното производство и процесу-
ални са само тези нейни действия, чийто адресат е нотари-
усът. Между страните по сделката няма процесуално право-
отношение и те не извършват процесуални действия една 
спрямо друга. Процесуални действия извършват страните, 
когато техен адресат е нотариусът. Процесуални действия 
извършва и нотариусът, техен адресат са страните.

Ако молбата за съдействие не е подписана от стра-
ната по сделката, тя може да бъде подписана по пълномо-
щие. Пълномощникът, който в това си качество подписва 
молбата за съдействие, упражнява процесуална предста-
вителна власт, но правилата, уреждащи учредяването на 
процесуалната представителна власт (чл. 33 ГПК) не са 
променени. В тези правоотношения титуляр на процесуал-
ните права е страната – тя ги упражнява (лично или чрез 
представител) като извършва волеизявления, а адресат на 
тези волеизявления е нотариусът, който е длъжен да раз-
гледа и разреши подадената молба за съдействие(чл.2ГПК). 
Представителната власт, която е надлежно учредена при 
действието на закона преди 01.03.2008 г., може да бъде уп-
ражнена след това. При сключването на сделка във формата 
на нотариален акт, пълномощникът е овластен, като овла-
стителното волеизявление е автентифицирано със саморъ-
чен подпис, който е нотариално удостоверен; но в нотариал-
ния акт той ще автентифицира своето волеизявление, като 
положи саморъчен подпис и изпише пълното си име. По същия 
начин пълномощникът ще постъпи и ако след 01.03.2008 г. той 
преупълномощи някого да извърши сделката във формата на 
нотариален акт от името на упълномощителя. Своето во-
леизявление той ще автентифицира като положи саморъчен 
подпис и изпише пълното си име, а пълномощното ще бъде 
с нотарилано удостоверяване на подписа и съдържанието, 
извършени едновременно.

Видно от изложеното оспорваното упълномощаване е из-
вършено преди изменяването на чл. 37 ЗЗД (ДВ, бр. 59/2007), 
поради което представителната власт на пълномощника е 
учредена надлежно и може да бъде упражнявана и след изме-
нението на закона, считано от 01.03.2008 г. В случая обаче 
представителната власт е упражнена на 28.08.2006 г., поради 
което договорът не е сключен от представител без пред-
ставителна власт и не се нуждае от потвърждаване.

Подлежат на отменяване или изменяване (пълно или час-
тично обезсилване) по чл. 537, ал. 2, изр. 3 ГПК (чл. 431, ал. 2, 
изр. 3 ГПК отм.) само констативните нотариалните акто-
ве и нотариалните актове по обстоятелствена проверка, 
тъй като само те могат да засегнат права на трети лица. 
Когато третото лице или прокурорът предяви засегнатото 

право с иск, при уважаване на иска, съдът отменява или изме-
няна издаденият акт. Страните по удостоверената сделка 
не са трети лица, всички те са молители в нотариалното 
производство. Затова не подлежат на отменяване или изме-
няване (пълно или частично обезсилване) по чл. 537, ал. 2, изр. 
3 ГПК (чл. 431, ал. 2, изр. 3 ГПК отм.) нотариалните актове за 
сделки, когато сделката е прекратена, развалена, отменена 
или е установен някакъв неин порок. Страната по опорочена-
та, прекратена, отменена или развалена сделка, както и тре-
тите лица чиито права са засегнати от порок на удосто-
верената сделка противопоставят признатото им от съда 
право чрез вписването на исковата молба и отбелязването 
на съдебното решение в нотариалнитекниги.

Ответницата С. Т. С. не претендира разноски по делото.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав 

на Четвърто гражданско отделение 

РЕШИ:
ОТМЕНЯ решението на К. окръжен съд от 05.02.2009 г. по 

гр.д. № 713/2008.
ОТХВЪРЛЯ иска на Р. С. С., Е. [ЕГН] срещу С. Т. С., Е. [ЕГН] 

за прогласяване прогласяване недействителността на дого-
вора за продажба, извършен на 28.08.2006 г. с нотариален акт 
№ 146 том V рег. № 5605 н.д. № 863 по описа на нотариус Е. 
П. с район на действие К. районен съд за 2006 г., вписан в 
С. по вписванията с Вх.рег № 3093/28.08.2006, акт 55 том ХІІ 
д. 255/2006, като сключен от ненадлежно упълномощен пред-
ставител на основание чл. 42, ал. 2 ЗЗД, както и предявения 
иск за отменяване на същия нотариален акт на основание чл. 
431, ал. 2, изр. 3 ГПК (отм.).

Решението е постановено при участието на З. С. С., Е. 
[ЕГН] като трето лице помагач на страната на ответница-
та С. Т. С.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.

РЕшЕНИЕ № 215 НА вкС,
25.01. 2011 гоДИНА

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Тър-
говска колегия, Второ отделение, в публичното съдебно за-
седание на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и 
десета година в състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

БОНКА ЙОНКОВА

при секретаря И. В. изслуша докладваното от съдия Бон-
ка Йонкова т. д. № 196/2010 година

Производството е по чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на [фирма] - [населено 
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място] срещу решение № 309 от 14.12.2009 г., постановено 
по гр. д. № 541/2009 г. на Шуменски окръжен съд. С обжалвано-
то решение, след отмяна на решение № 390 от 08.07.2009 г. 
по гр. д. № 2197/2008 г. на Шуменски районен съд, с което са 
отхвърлени предявените от Т. Колева Каменовска и И. П. И. 
против [фирма] обективно кумулативно съединени искове с 
правно основание чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗЗД от ЗЗД, е прогласе-
на нищожността на сключения във формата на нотариален 
акт № 92 от 20.12.2002 г., т.VІ, рег. № 11142, н. д. № 804 на 
нотариус С. С. с район на действие Шуменски районен съд, 
между Т. Каменовска, действаща лично и в качеството на 
пълномощник на И. И., и [фирма] договор за ипотека върху 
недвижим имот, обезпечаващ задължение по договор за па-
ричен заем, като са присъдени разноски на ищците в размер 
на 2 391.09 лв.

В касационната жалба се излагат оплаквания за недо-
пустимост на въззивното решение в частта, с която до-
говорът за ипотека е признат за нищожен поради липса на 
основание, и за неправилност на решението в останалата 
част поради наличие на касационните основания по чл.281, 
т.3 от ГПК. Касаторът твърди, че въззивният съд е обявил 
договорът за нищожен по силата на чл.26, ал.2, пр.4 от ЗЗД, 
без да е бил сезиран надлежно с иск на посоченото правно ос-
нование. Позовава се на необоснованост на фактическите 
констатации на съда за съсобственост върху ипотекирания 
имот между двамата ищци - ипотекарни длъжници. Развива 
подробни доводи за необоснованост и незаконосъобразност 
на възприетите от въззивната инстанция изводи за нищож-
ност на ипотечната сделка поради неспазване на изискуема-
та форма за действителност, липса на съгласие на ищеца 
И. И. за сключването й и на валидно предоставена от същия 
представителна власт в полза на Т. Каменовска за учредя-
ване на ипотеката. Релевира като порок на решението и 
неправилното приложение на материалния закон при прецен-
ката за нищожност на договора поради противоречие на 
отделна негова клауза - чл.7, с императивната разпоредба 
на чл.152 от ЗЗД. 

Ответниците по касация Т. И. Каменовска и И. П. И. от 
[населено място] оспорват жалбата като неоснователна в 
писмен отговор по чл.287 от ГПК и молят обжалваното ре-
шение да бъде оставено в сила.

С определение № 366 от 17.06.2010 г. по настоящото дело 
въззивното решение е допуснато до касационно обжалване 
за проверка на процесуалната му допустимост в частта, с 
която договорът за ипотека е признат за нищожен на осно-
вание чл.26, ал.2 пр.4 от ЗЗД. В останалата част касационно-
то обжалване е допуснато на основание чл.280, ал.1, т.2 от 
ГПК по приетите за обуславящи материалноправни въпроси 
за действителността на договор за ипотека върху конкре-
тен недвижим имот, сключен от пълномощник въз основа на 
пълномощно, предвиждащо право за учредяване на ипотека 
върху всички имоти на упълномощителя; за значението на 
размера на обезпеченото с ипотека вземане като елемент 
на упълномощаването; за предпоставките, при които е до-
пустимо съдът да прогласи за нищожен целия договор, ако 
нищожността засяга отделна договорна клауза, и за съот-

ветствието на клаузата на чл.7 от сключения между стра-
ните договор с императивната норма на чл.152 от ЗЗД. 

Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ от-
деление, след преценка на данните по делото и заявените 
касационни основания в съответствие с правомощията по 
чл.290, ал.2 от ГПК, приема следното :

За да отмени първоинстанционното решение и да прог-
ласи за нищожен сключения между Т. Каменовска, действаща 
лично и като пълномощник на съпруга си И. И., и [фирма] до-
говор за ипотека във формата на нотариален акт № 92 от 
20.12.2002 г. на нотариус С. С., с който е учредена ипотека 
върху апартамент в [населено място] за обезпечаване на 
задължение на ищците към ответника за връщане на пари-
чен заем, въззивният съд е приел, че са осъществени всички 
релевирани в исковата молба основания за нищожност на 
ипотечната сделка. Въз основа на представения по делото 
и неоспорен нотариален акт № 69/04.02.1983 г. за собстве-
ност на жилище, предоставено като обезщетение срещу 
отчужден имот за мероприятия по ЗТСУ, е направен извод, 
че към момента на сключване на договора ипотекираният 
имот е притежаван в съсобственост от ищците - съпру-
зи, без да е изключено наличието на съпружеска имущест-
вена общност, и с оглед на това ипотеката е следвало да 
се учреди съвместно от двамата съсобственици. Поради 
обстоятелството, че договорът за ипотека е сключен от 
Т. Каменовска лично и като пълномощник на И. И., а в нотари-
алния акт за е положен само подпис на Каменовска в лично ка-
чество, е обосновано становище, че при нотариалното оф-
ормяне на ипотеката е нарушен чл.476, б.”е” от ГПК /отм./, 
което води до нищожност на нотариалното действие, съгл. 
чл.472 от ГПК /отм./, и на договора за ипотека, предвид 
неспазването на установената в закона форма за действи-
телност - чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД. Ипотеката е обявена за 
нищожна и на основание чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД поради липса 
на представителна власт, а като последица от това - и на 
съгласие, на съсобственика И. И.. В подкрепа на този извод е 
посочено, че при сключване на договора И. е представляван 
от съпругата си с пълномощно, квалифицирано като общо, 
което не съдържа данни за конкретния имот, който може 
да бъде обект на ипотека, за конкретния размер на обезпе-
ченото вземане и за личността на ипотекарния кредитор. 
За основателен е счетен и искът за признаване нищожност 
на договора поради противоречие с императивната норма 
на чл.152 от ЗЗД. Нищожността е аргументирана със съо-
бражения, че съдържащата се в чл.7 на ипотечния договор 
уговорка за предаване на владението върху ипотекирания 
имот от длъжниците при подписване на нотариалния акт 
съставлява предварително съглашение за удовлетворяване 
на кредитора по начин, различен от предвидения в закона, 
като не е възприет основания на чл.26, ал.4 от ЗЗД довод на 
ответника, че дори да е нищожна, уговорката не влече ни-
щожност на целия договор. Договорът за ипотека е признат 
за нищожен и по силата на чл.26, ал.2, пр.4 от ЗЗД - липса на 
основание, след като е счетено за доказано твърдението в 
исковата молба, че отразената в нотариалния акт за ипо-
тека заемна сума от 3 772 щатски долара, равностойни на 7 

СЪДЕбНА пРАктИкА
РЕшЕНИЕ № 215 НА вкС,
25.01. 2011 гоДИНА
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166.80 лв., не е предадена от ответника на ищците. 
Основателни са оплакванията на касатора за недопусти-

мост на обжалваното решение в частта, с която въззивни-
ят съд се е произнесъл по иск с правно основание чл.26, ал.2, 
пр.4 от ЗЗД, обявявайки договора за ипотека за нищожен по-
ради липса на основание. Исковата молба, с която ищците са 
инициирали съдебното производство пред Шуменски райо-
нен съд, действително съдържа твърдения за учредяване на 
ипотеката без основание поради липса на реално предаване 
на обезпечената заемна сума. В петитума на исковата мол-
ба обаче не е формулирано искане за обявяване на договора 
за нищожен като сключен без основание. Несъответстви-
ето между обстоятелствената част и петитума съста-
влява нередовност на исковата молба по смисъла на чл.129, 
ал.2 във вр. с чл.127, ал.1, т.4 и т.5 от ГПК. Нередовността 
не е констатирана не само от първоинстанционния, а и от 
въззивния съд, който не е предприел необходимите процесу-
ални действия по чл.129, ал.4 във вр. с ал.2 от ГПК за нейното 
отстраняване съобразно правомощията си на съд по съще-
ството на спора и указанията в т.4 от Тълкувателно реше-
ние № 1/17.07.2001 г. на ОСГК на ВКС, значими и при действи-
ето на приетия през 2007 г. ГПК. Като е обявил договора 
за нищожен поради липса на основание, без да е сезиран с 
подобно искане от ищците, въззивният съд е постановил 
недопустим съдебен акт, който следва да бъде обезсилен 
съгл. чл.293, ал.4 от ГПК в частта относно произнасянето 
по ненадлежно заявения иск с правно основание чл.26, ал.2, 
пр.4 от ЗЗД. Делото следва да се върне на въззивния съд за 
ново разглеждане от друг състав в същата част от стадия 
на производството по чл.129, ал.4 във вр. с ал.2 от ГПК за от-
страняване на несъответствието между обстоятелстве-
ната част и петитума на исковата молба. 

В касационната жалба касаторът се е позовал на необос-
нованост на фактическите констатации на въззивния съд 
за наличие на съсобственост между ищците върху ипотеки-
рания имот като предпоставка за успешното провеждане 
на търсената с исковете защита. Правилността на изво-
дите за възникване и съществуване на съсобственост вър-
ху конкретен недвижим имот е обусловена от правилното 
прилагане на материалния закон, уреждащ съдържанието и 
правните последици на съответния правен способ, сочен 
като източник на съсобствеността. Нарушението на ма-
териалния закон не е въведено като касационно основание 
по чл.281, т.3 от ГПК, поради което евентуалната необос-
нованост на фактическите изводи за съсобственост върху 
имота, обект на ипотека, сама по себе си е без значение за 
правилността на решението. 

Правилни са изводите на въззивния съд за нищожност на 
договора за ипотека на основание чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД, 
предвид неспазването на предвидената в чл.167, ал.1 от ЗЗД 
форма за действителност - писмен нотариален акт. Към 
момента на сключване на процесния договор изисквания-
та относно съдържанието на нотариалния акт са уредени 
в чл.476 от ГПК /отм./. Според чл.476, б.”е” от ГПК /отм./, 
задължителни реквизити на нотариалния акт са подписите 
на страните и на нотариуса. Страните в нотариалното 

производство са посочени в чл.468 от ГПК /отм./ и това са 
лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното 
удостоверяване. Обосновано и кореспондиращо със закона 
е разбирането на въззивната инстанция, че нотариалният 
акт, с който е оформен договорът за ипотека от 20.12.2002 
г., не съответства на императивното изискване на чл.476, 
б.”е” от ГПК /отм./, тъй като не съдържа подпис от името 
на ищеца И. И. в качеството му на страна по см. на чл.468 от 
ГПК /отм./ в нотариалното производство. В нотариалния 
акт са положени само подписи на законния представител на 
ипотекарния кредитор [фирма] и на ипотекарния длъжник Т. 
Каменовска в личното й качество на страна. Нотариалният 
акт не съдържа нито подпис на Каменовска в качеството на 
пълномощник на другия ипотекарен длъжник - представлява-
ният И. И., нито отбелязване, че Каменовска подписва акта 
и като пълномощник на другата неучастваща в нотариал-
ното производство страна. Неспазването на формалното 
изискване на чл.476, б.”е” от ГПК /отм./ при оформяне на 
договора за ипотека води до нищожност на нотариалното 
действие, съгл. чл.472 от ГПК /отм./, а като последица от 
това - и до нищожност на обективирания в нотариалния акт 
договор за ипотека поради отсъствие на предписаната от 
чл.167, ал.1 от ЗЗД форма за действителност. Ето защо въз-
зивното решение следва да бъде потвърдено в частта, с 
която е договорът за ипотека е признат за нищожен на ос-
нование чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД. 

Не може да се възприеме за правилно становището на 
въззивния съд за нищожност на договора поради липса на 
представителна власт и на съгласие за сключването му от 
страна на ищеца И. И.. Преди всички следва да се отбележи, 
че доколкото липсата на съгласие е обоснована в исковата 
молба с ненадлежното представляване на И. при изповядване 
на ипотеката, предявеният иск намира своето правно ос-
нование в нормата на чл.42, ал.2 от ЗЗД, а не както е приел 
въззивният съд в чл.26, ал.2, пр.2 от ЗЗД. Що се отнася до 
правото на ищцата Т. Каменовска да релевира отсъствие-
то на съгласие и ненадлежното представителство на дру-
гия съсобственик като порок на договора, този въпрос не е 
поставен в касационната жалба и не следва да се обсъжда. 

Учредяването и обемът на представителната власт 
в случаите на доброволно представителство зависят от 
волята на представлявания, който съгл. чл.36, ал.1 от ЗЗД 
е свободен да прецени дали да упълномощи определено лице 
да извършва от негово име определени правни действия. В 
отношенията на упълномощения представител с третите 
лица обемът на представителната власт се определя от 
пълномощното, в което е изразена външно волята на упълно-
мощителя - чл.39, ал.1 от ЗЗД. Преценката за съответстви-
ето между извършеното от пълномощника правно действие 
и волята на упълномощителя се извършва във всеки отделен 
случай съобразно очертаните в пълномощното граници на 
представителната власт. 

В константната практика на Върховния съд и Върховния 
касационен съд последователно е застъпвано становище, 
че извършването на действия и сделки на разпореждане от 
името на представлявания предпоставя изрично упълномо-
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щаване и че общото пълномощно за разпореждане не е дос-
татъчно, за да учреди представителна власт. В решение № 
1419/17.01.1995 г. по гр. д. № 877/94 г. на ВС, ІІ г. о., е прието, 
че упълномощаването за разпореждане изисква изрично да 
се даде представителна власт за извършване на опреде-
лени разпоредителни действия като например продажба, 
ипотека и др., а каква точно е представителната власт, се 
определя според употребения в пълномощното израз. Необ-
ходимостта от изрично индивидуализиране на вида на раз-
поредителното действие в пълномощното е обоснована и 
в решение № 2102/17.01.2001 г. на ВКС, ІV г. о., и в решение № 
1327/23.12.2008 г. по гр. д. № 5259/2007 г., І г. о. За да е налице 
валидно учредена представителна власт с последиците по 
чл.36, ал.2 от ЗЗД, е достатъчно с пълномощното да се даде 
право на пълномощника да се разпорежда с имуществото 
на представлявания чрез конкретни разпоредителни сделки 
или действия - продажба, дарение, ипотека и т. н. Ако упъл-
номощителят не е определил в пълномощното съдържание-
то и съществените елементи на конкретната сделка или 
действие, по аргумент от чл.39, ал.1 от ЗЗД следва да се 
приеме, че тяхното уговаряне е предоставено на пълно-
мощника, а доколко уговореното е в интерес на предста-
влявания, е от значение за отговорността по чл.40 от ЗЗД. 
Съществените елементи на конкретната сделка, за чието 
сключване е учредена представителна власт, не съставля-
ват задължителен реквизит на пълномощното за извършва-
не на разпоредителни сделки и действия, след като законът 
не въвежда нито диспозитивни, нито императивни правила 
относно съдържанието на пълномощното. При отсъствие 
на законова регламентация упълномощаването не би могло 
да се поставя в зависимост от несъществуващи изисквания 
за включване в пълномощното на съществените елементи 
на бъдещото разпоредително действие или сделка - напр. це-
ната, по която да се извърши продажбата, лицето, на което 
да се дари имот или в чиято полза да се предостави залог. 

В пълна степен изложеното важи и за пълномощното, с 
което се учредява представителна власт за сключване на 
договор за ипотека върху недвижим имот. Не намират опо-
ра в закона аргументите на въззивния съд, че заради пред-
видената в чл.166, ал.2 от ЗЗД специалност на ипотеката 
пълномощното за сключване на ипотека следва да съдържа 
конкретно посочване на имота, обект на ипотека, разме-
ра на обезпечаваното вземане и кредитора, в чиято полза 
може да се учреди ипотеката. В чл.166, ал.2 от ЗЗД законо-
дателят е уредил специалността на ипотеката, а в чл.167 
от ЗЗД е посочил лимитивно реквизитите, които трябва 
да съдържа нотариалният акт като форма за валидност на 
договора за ипотека, но не е поставил специални изисква-
ния към съдържанието на пълномощното за сключване на 
ипотечния договор. При тази законова уредба, ако в самото 
пълномощно не са поставени ограничения на представител-
ната власт на пълномощника, валидността на упълномоща-
ването е обусловена единствено от изричното посочване 
на ипотеката в пълномощното като вид разпоредителна 
сделка, която упълномощеният има право да извърши от 
името на упълномощителя. Да се приеме, че договорът за 

ипотека е недействителен на основание чл.42, ал.2 от ЗЗД, 
ако в пълномощното не са конкретизирани имота, размера 
на вземането и ипотекарния кредитор, е равнозначно на не-
допустимо правоприлагане contra legem. В аналогичен смисъл 
е и произнасянето в цитираното решение № 1327/23.12.2008 
г. на ВКС, І г. о., в което е обосновано становище, че след 
като пълномощното дава право на пълномощника да ипоте-
кира имотите на упълномощителя и не предвижда ограниче-
ния на представителната власт, по силата на чл.39, ал.1 от 
ЗЗД пълномощникът следва да се счита овластен да уговори 
условията на ипотечната сделка; Непосочването на имоти-
те, предмет на ипотеката, и на размера на обезпечените 
суми е ирелевантно за обема на представителната власт и 
за действителността на сключения договор за ипотека. На 
основание чл.291, т.1 от ГПК настоящият състав приема за 
правилна изразената в това решение съдебна практика, на 
която обжалваният акт противоречи. 

В резултат на неправилно приложение на разпоредбите 
на чл.36 във вр. с чл.39, ал.2 от ЗЗД и чл.42, ал.2 от ЗЗД въз-
зивният съд е обявил договора за ипотека за недействите-
лен /нищожен/ спрямо ипотекарния длъжник И. И. по съобра-
жения, че при сключването му длъжникът е представляван 
от съпругата си с общо пълномощно, което не предвижда 
право за ипотекиране на конкретния имот за обезпечаване 
на конкретното вземане по договор за паричен заем. Пъл-
номощното изхожда от И. И., предхожда учредяването на 
ипотеката и е обективирано в изискуемата от чл.37, пр.2 
от ЗЗД особена форма. Съдържанието на пълномощното 
отразява ясно и недвусмислено волята на упълномощителя 
да предостави представителна власт на пълномощника Т. 
Каменовска да се разпорежда от негово име с всички негови 
имоти, както намери за добре и за каквато сума намери за 
добре, да ги продава и да ги ипотекира в полза на когото 
намери за добре и за каквато сума намери за добре. Очер-
таните по този начин предели на представителната власт 
обосновават несъмнен извод не само за извършването на 
изрично упълномощаване за учредяване на ипотека върху 
всички имоти на упълномощителя, но и за предоставянето 
на пълна свобода на пълномощника да определи по своя пре-
ценка съдържанието /съществените елементи/ на ипотеч-
ната сделка. Сключеният от Т. Каменовска в качеството 
й на пълномощник на И. И. договор за ипотека с [фирма] не 
надхвърля обема на представителната власт на пълномощ-
ника и не е недействителен спрямо представлявания при 
предпоставките на чл.42, ал.2 от ЗЗД. Предявеният иск за 
признаване нищожност на договора поради липса на съгласие 
и представителна власт, квалифициран неправилно по чл.26, 
ал.2, пр.2 от ЗЗД, е неоснователен и неправилно е уважен от 
въззивната инстанция. 

Съобразно изложеното и на основание чл.293, ал.1 във вр. 
с ал.2 от ЗЗД въззивното решение следва да бъде отменено 
в частта, с която е уважен искът, и същият следва да бъде 
отхвърлен като неоснователен. 

Обжалваното решение е неправилно и в частта, с която 
е прогласена нищожността на ипотечния договор на осно-
вание чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД във вр. с чл.152 от ЗЗД. Основа-
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телни са доводите на касатора, че съдържащата се в чл.7 на 
договора уговорка за предаване на владението върху ипоте-
кирания имот на кредитора в деня на учредяване на ипоте-
ката не съставлява предварително съглашение по смисъла 
на чл.152 от ЗЗД относно начина на удовлетворяване от ипо-
текирания имот и не обуславя нищожност на целия договор. 
Редът за удовлетворяване на кредитор с обезпечено с ипо-
тека вземане е уреден в чл.173 от ЗЗД, който предвижда при 
неизпълнение на падежа на обезпеченото с ипотека вземане 
кредиторът да получи цената /или част от нея/ на ипотеки-
рания имот, независимо в чия собственост се намира имо-
тът, като се снабди с титул за принудително изпълнение 
въз основа на акта за вписване на ипотеката. В конкретния 
случай постигнатото от страните съгласие за предаване 
на фактическата власт върху ипотекирания имот на ипоте-
карния кредитор по никакъв начин не преурежда законовия 
ред по чл.173 от ЗЗД за предпочтително удовлетворение 
и не може да се квалифицира като забранено от чл.152 от 
ЗЗД съглашение, за да води до нищожност на договора. Дори 
да се приеме, че уговорката на чл.7 противоречи на импера-
тивната норма на чл.152 от ЗЗД и е нищожна на основание 
чл.26, ал.1, пр.1 от ЗЗД, нейната нищожност не опорочава 
действителността на целия договор по аргумент от чл.26, 
ал.4 от ЗЗД. Договорът за ипотека не съдържа данни, заради 
които да се предполага че страните не биха го сключили без 
нищожната клауза, заместена по право от повелителните 
правила на чл.173 от ЗЗД. В същия смисъл е и трайната прак-
тика на ВКС по приложението на чл.26, ал.4 от ЗЗД, изразена 
в решение № 290/29.03.2006 г. по т. д. № 474/2005 г. на ІІ т. 
о., решение № 906/30.12.2004 г. по гр. д. № 1106/2003 г. на ІІ г. 
о. и др. Поради констатираната неправилност въззивното 
решение следва да бъде отменено и в частта по иска с прав-
но основание чл.26, ал.1 пр.1 от ЗЗД във вр. с чл.152 от ЗЗД, 
който следва да бъде отхвърлен. 

На основание чл.293, ал.1 вр. с ал.2 от ГПК решението 
следва да се отмени в частта, с която касаторът е осъден 
да заплати на ищците разноски по чл.78, ал.3 от ГПК за раз-
ликата над сумата 597.77 лв. /дължима върху уважения иск с 
правно основание чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД/ до сумата 2 391.09 
лв. Съобразно изхода на делото и на основание чл.78, ал.3 от 
ГПК ответниците по касация следва да бъдат осъдени да за-
платят на касатора разноски, съразмерно на отхвърлените 
искове, в размер на 959.20 лв. 

Мотивиран от горното и на основание чл.293, ал.4 и 
чл.293, ал.1 вр. с ал.2от ГПК, Върховен касационен съд, Търгов-
ска колегия, Второ отделение, 

Р Е Ш И :

ОБЕЗСИЛВА решение № 309 от 14.12.2009 г., постановено 
по гр. д. № 541/2009 г. на Шуменски окръжен съд, в частта, 
с която след отмяна на решение № 390 от 08.07.2009 г. по 
гр. д. № 2197/2008 г. на Шуменски районен съд е признат за 
нищожен поради липса на основание по смисъла на чл.26, ал.2, 
пр.4 от ЗЗД сключеният между Т. Колева Каменовска - лично и 
като пълномощник на И. П. И., и [фирма] договор за ипотека 

във формата на нотариален акт № 92 от 20.12.2002 г., т.VІ, 
рег. № 11142, н. д. № 804 на нотариус С. С., и ВРЪЩА делото 
за ново разглеждане в посочената част от друг състав на 
Шуменски окръжен съд.

ОТМЕНЯ решение № 309 от 14.12.2009 г., постановено по 
гр. д. № 541/2009 г. на Шуменски окръжен съд, в частта, с 
която след отмяна на решение № 390 от 08.07.2009 г. по гр. 
д. № 2197/2008 г. на Шуменски районен съд е признат за ни-
щожен поради липса на съгласие и представителна власт и 
противоречие със закона - чл.152 от ЗЗД, сключеният между 
Т. Колева Каменовска - лично и като пълномощник на И. П. И., и 
[фирма] договор за ипотека във формата на нотариален акт 
№ 92 от 20.12.2002 г., вместо което постановява : 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Т. Колева Каменовска и И. 
П. И., двамата със съдебен адрес [населено място], [улица], 
ет.3, кантора 32 - адв. Б. Борисов, против [фирма] със седа-
лище и адрес на управление [населено място], бул. „Плиска” № 
36, искове с правно основание чл.42, ал.2 от ЗЗД и чл.26, ал.1, 
пр.1 от ЗЗД за признаване нищожност на сключения между 
Т. Колева Каменовска - лично и като пълномощник на И. П. И., 
и [фирма] договор за ипотека във формата на нотариален 
акт № 92 от 20.12.2002 г., т.VІ, рег. № 11142, н. д. № 804 на 
нотариус С. С., поради липса на представителна власт и на 
съгласие от страна на И. И. и поради противоречие със за-
кона - чл.152 от ЗЗД. 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309 от 14.12.2009 г., постано-
вено по гр. д. № 541/2009 г. на Шуменски окръжен съд, в част-
та, с която след отмяна на решение № 390 от 08.07.2009 
г. по гр. д. № 2197/2008 г. на Шуменски районен съд догово-
рът за ипотека, сключен между Т. Колева Каменовска - лично 
и като пълномощник на И. П. И., и [фирма] във формата на 
нотариален акт № 92 от 20.12.2002 г., е признат за нищожен 
на основание чл.26, ал.2, пр.3 от ЗЗД поради неспазване на 
предписаната в закона форма за действителност. 

ОТМЕНЯ решение № 309 от 14.12.2009 г. по гр. д. № 
541/2009 г. на Шуменски окръжен съд в частта, с която [фир-
ма] е осъдено да заплати на Т. Колева Каменовска и И. П. И. 
разноски по чл.78, ал.3 от ГПК над сумата 597.77 лв., като ОС-
ТАВЯ В СИЛА решението в останалата част за разноските.

ОСЪЖДА Т. Колева Каменовска и И. П. И. да заплатят на 
[фирма] сумата 959.20 лв. - разноски по делото, на основание 
чл.78, ал.3 от ГПК.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :
ЧЛЕНОВЕ :

СЪДЕбНА пРАктИкА
РЕшЕНИЕ № 215,
25.01. 2011 гоДИНА



з Н А Е т Е  л И ,  ч Е  . . .
6 юЛИ
СВЕТоВЕН ДЕН НА цЕЛУВКАТА 
Какъв по-добър повод да дарите с повече целувки любимия човек?! Ако това се случва 
и в близост до морските вълни...ще е просто прекрасно!  Пожелаваме ви го!

11 юЛИ
СВЕТоВЕН ДЕН НА НАСЕЛЕНИЕТо
Денят се определя по повод раждането на 5-милиардния човек на Земята, което
се случва на 11 юли 1987 г.

19 юЛИ 2014 Г. 
НАВъРшВАТ СЕ 180 ГоДИНИ оТ РожДЕНИЕТо НА ФРЕНСКИЯ
жИВоПИСЕц, ГРАФИК И СКУЛПТоР, ВИДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА ИМПРЕСИоНИЗМА ЕДГАР ДЕГА /1834-1917/ 
И на Дега не му се е разминало... да учи „право”.   Баща му искал той да стане юрист 
и през 1853 г. Дега започва образованието си в Юридическия факултет на Парижкия 
университет, но няма особено желание да се занимава с право, а и доброто матери-
ално състояние на семейството му позволявало той да се занимава с живопис без 
да се притеснява за препитанието си. По-късно Едгар Дега заедно с другите млади 
творци, чиито творби са отхвърлени от журито на Парижкия салон (1863) – Мане, 
Моне, Реноар, Сисле, Фредерик Базил и др. се обединяват и стават известни като 
импресионисти.

22 юЛИ 2014 Г.
НАВъРшВАТ СЕ 115 ГоДИНИ оТ РожДЕНИЕТо НА НоСИТЕЛЯ
НА НоБЕЛоВА НАГРАДА, АМЕРИКАНСКИЯ ПИСАТЕЛ
ъРНЕСТ МИЛъР ХЕМИНГУЕй /1889-1961/.
Авторът на великите романи „Старецът и морето”, „Сбогом на оръжията”, „За 
кого бие камбаната” и др. е фигурирал през 40-те години на ХХ век в списъците на 
съветските агенти в САЩ под кодовото име „Арго“.

31 юЛИ 2014 Г.
НАВъРшВАТ СЕ 100 ГоДИНИ оТ РожДЕНИЕТо
НА ВЕЛИКИЯ ЛУИ Дьо ФюНЕС.
Преди да започне невероятната си филмова кариера Луи дьо Фюнес работи като 
комик в парижките нощни клубове и в радиото. Занимава със счетоводство, тър-
говия, после станал кожухар, чистач на обувки. Така на 27 години попада в театъра 
като декоратор. С времето получил и роли в някои оперети. След 30-тата си го-
дишнина дебютира и на екрана във филма “Изкушението на Барбизон”. Появява се 
в епизодични роли в 75 филма преди да бъде забелязан за първи път. Това се случва с 
комедията „Ни чул, ни видял” през 1958 г. когато Луи бил вече на 44 години. Снимал 
се е общо в 152 филма.
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