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Драги колеги, 
Уважаеми читатели,

в разгара на горещото лято сме – лято, в което страстите около съ-
дебната реформа се нажежават до червено, лято, през което положилите ус-
пешно изпитите за нотариуси се вълнуват около началото на новото си про-
фесионално поприще. Но за нас – действащите нотариуси, лятото започна със 
значимото събитие в международен план, а именно – Пленарното заседание 
на Съвета на нотариатите от Европейския съюз и съпътстващия го международен колоквиум на тема  „Ро-
лята на нотариусите в изграждането на единното европейско пространство на сигурност“ . Мероприятие, 
което премина  на много високо ниво при отлична организация по мнението на председателя на  Съвета на 
нотариатите от Европейския съюз  г-н Жан Тарад. С гордост приемаме факта, че колоквиумът бе уважен 
от вицепремиера на Република България по координация на европейските политики и институционалните 
въпроси г-жа Меглена Кунева,  министъра на правосъдието г-н Христо Иванов, министъра на икономиката г-н 
Божидар Лукарски, Н.Пр. посланика на Република Франция г-н Ксавие Лапер дьо Кабан, от много депутати и 
представители на държавни институции, професионални и работодателски организации, както и от голям 
брой чуждестранни гости. 

Силно впечатление направиха на всички присъстващи изключително точните думи на г-жа Меглена 
Кунева. В приветствието си тя каза: „Доверието е единствената сигурна валута в съвременния свят. Било 
то в икономиката, било то в това една национална държава или Европейският съюз като цяло да се задържат 
на челните места в световното развитие“. И още - „Без сериозна правна система с дълбоки корени, без добра 
нотариална работа и без сигурността, която нотариалната професия дава на гражданите, икономика няма. 
Или във всеки случай не такава, каквато ние искаме да присъства в България“.  Ключовата дума тук е „дове-
рие“.

Що е доверие? Според тълковния речник това е вярата в добрите намерения на някого, в неговата 
порядъчност, съзнателност, професионализъм. Какво по-стойностно има от вярата, и какво по-лошо от това 
да „предадеш“ човека, който ти вярва?! Доверието на гражданите – най-ценното нещо, с което ние нотари-
усите разполагаме. Доверието, че могат да поверят на нас семейното си имущество, личните си тайни и 
преживявания, бизнеса си. Длъжни сме с всички усилия да браним тази вяра и да не допуснем тя да бъде накър-
нена. Ето защо посвещаваме този брой на нашия „Нотариален бюлетин“ на Доверието. За него и за нашите 
отговорности пред обществото ще прочетете в приветствията и докладите на участниците в колоквиума, 
някои от които публикуваме.

От интервюто с председателя на Съвета на нотариатите от Европейския съюз  г-н Жан Тарад в 
рубриката ни “Intuitu personae” ще разберете, че и за него причината да се посвети на професията „нотариус“ 
е именно крайъгълният камък, наречен „доверие“.

Няма да пропуснем и в този брой да Ви припомним, че в България има много български деца, растящи в 
нищета, без обич и родителска ласка, без образование. Те също вярват в нашата добронамереност и благо-
родство и очакват с надежда помощта ни. А ние чрез нашите партньори от УНИЦЕФ можем да им я дадем 
– достатъчно е само да отворим сърцата си. Не е късно всеки, който желае да се присъедини към рамковото 
споразумение между Нотариалната камара на РБ и УНИЦЕФ, да го направи.    

И накрая, със сигурност с интерес ще прочетете статията на г-жа Бонка Дечева – съдия във Върхов-
ния касационен съд. От нея ще си припомните спецификите на придобивната давност, а това винаги е много 
полезно.

Скъпи колеги, с радост Ви пожелавам здраве и безкрайни прекрасни емоции, едно вълнуващо синьо лято, 
изпълнено с успехи и щастливи усмивки!

Нотариус Теодора Вуцова,
Главен редактор
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приветствие на г-н Красимир 
Катранджиев – председател 
на съвета на нотариусите 

Уважаема госпожо вицепремиер,
Уважаеми господа министри,
Ваше превъзходителство,
Уважаеми господа народни представители, 
Уважаеми г-н Сенгор,
Уважаеми г-н Тарад,
Уважаеми г-н Беке,
Уважаеми г-н Катранджиев,
Уважаеми дами и господа,
Уважаеми гости,
Скъпи колеги,

Бих искал най- напред да Ви приветствам и да Ви благо-
даря, че уважихте с присъствието си колоквиума на тема 
„Ролята на нотариуса в изграждане на единно европейско 
пространство на правна сигурност“, съпровождащ Пленар-
ното заседание на Съвета на нотариатите от Европей-
ския съюз /СНЕС/, организация която обединява повече от 
40 000 нотариуси от 22 страни – членки на ЕС.

Ние – българските нотариуси приемаме като знак 
на огромно уважение и повод за гордост, факта, че Со-
фия е определена да бъде домакин на това международ-
но събитие, което има за цел да консолидира усилията ни 
в изграждането на единно европейско пространство на 
правна сигурност, както и да заздрави плодотворните и 
все по-крепки връзки между нотариатите от Европейския 

съюз.  
СНЕС е символ на мира и обединението на Европа. Но-

тариалната професия е професия на публично доверие, а 
мисията на нотариуса е не само законоустановена, но и 
въплъщение на морала. Европейските нотариуси са в със-
тояние да приведат в действие идеята на обединена Ев-
ропа за превръщане на европейското пространство в зона 
на правна сигурност, която от своя страна е ценност за 
семейството и гражданите и създава нови възможности 
за бизнеса. Значението на нотариуса в обединена Европа 
- като гарант на правната сигурност, стожер на закон-
ността и проводник на европейските ценности, обуславя 
сериозността на въпроса за достъпа до нотариалната 
професия. Нотариусът е професионалист, който предос-
тавя висококачествени и квалифицирани услуги в полза на 
обществото. Затова в професията на нотариуса място 
откриват само най-подготвените и мотивирани юристи, 
доказали възможностите си на обективно проведен, ясен 
и прозрачен конкурс.

Като член на СНЕС от 2007 г. Нотариалната камара 

нотариален живот

КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите 
в изграждане на единно европейсКо 
пространство на правна сигурност”
софия, 18 юни 2015 год.
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нотариален живот

на Република България се стреми да постига набелязани-
те стратегически цели на нотариатите от Европейския 
съюз, в общата ни кауза за засилване на ролята на нотари-
усите в изграждането на единно европейско юридическо 
пространство, за заздравяване на позициите на нотариу-
сите на европейско ниво, за повишаване на професионал-
ната квалификация, чрез провеждането на семинари и обу-
чения на европейско равнище. Обмяната на ценен опит с 
колегите от цяла Европа, членове на организацията, е от 
огромно значение за нас. През годините на пълноправно 
членство в СНЕС, ние почерпихме неоценимо важен опит, 
придобихме и усвоихме ползотворни нотариални практи-
ки, наложихме името на нотариуса, като авторитетна и 
високо ценена фигура, верен съмишленик, правен съветник 
и блюстител на законността в опазването на интереси-
те на всеки български гражданин. Спечелихме доверието 
и заслужихме високата оценка, която дава на българския 
нотариус обществото и бизнеса у нас. Дълбоките соци-
ално – икономически промени, настъпили в държавата ни 
след приемането ни в ЕС, както и глобализиращият се 
свят и в лицето на обединена Европа, новите технологии, 
все по-осезаемото присъствие на съвременните техниче-
ски средства в живота на всеки един от нас, кибер прес-
тъпленията и т.н. налагат един изцяло нов поглед върху 
начина, по който обществото ни възприема правната 
сигурност. Времето неминуемо носи промени, както от 
историческо, така и от социално – икономическо и демо-
графско естество, непрекъснатото движение и мигрира-
не на европейските граждани в рамките на нашият общ 
дом – Европа, все по – честите смесени бракове между 
европейски граждани, предполагат актуализиране на прав-
ната конюнктура в Обединена Европа и привеждането й в 
крак с времето, а това неминуемо налага все по – тесни 
връзки между нотариусите в Европа. Натискът, на който 
сме подложени като професия, предполага да вървим ре-
дом до съвременните достижения на нашето време и да 
съблюдаваме строгите изисквания на времето, да показ-
ваме и ежедневно отстояваме професионалното и високо 
морално отношение към професията, както и да поддър-
жаме неопетнен имиджа си в обществото, и се стремим 
единствено към изпълнение на служебните си дела с нищо 
по – малко от чисто съвършенство. Гражданите в Европа, 
а и ние самите имаме все по-високи очаквания към нотари-
уса. Услугата, извършвана от нас и нормативно залегнали-
те морално-етични принципи в законодателните норми на 
устройствените нормативни актове във всяка държава 
от европейското пространство,  изискват и ни вменяват 
чувство на отговорност и дълг към обществото и бизне-
са да бъдем неотменен стожер и грант на правната си-

гурност, като постигаме това, както чрез правни, така 
и чрез технологични методи и иновации, като единни ин-
формационни регистри и канали за обмен на информация 
на европейско ниво. Нотариатът изпълнява високо отго-
ворната и незаменима роля за обезпечаване и съхраняване 
стабилността на вещните права, гражданския оборот и 
на правно изразената воля на гражданите.

  В резултат на свободното движение на хора и капи-
тали в международен аспект и създаването на общо ев-
ропейско пространство се утвърждава и усъвършенства 
европейското юридическо пространство. Негово съдър-
жание са нормите, регламентиращи завещанията, сме-
сените бракове, трансграничното наследяване, вещните 
права. За да функционира успешно това пространство, са 
необходими стълкновителни норми, които да преодоля-
ват и изглаждат евентуалните противоречия между от-
делните правни системи. Въпреки единния пазар, не рядко 
различните вътрешни норми се явяват сериозна пречка 
при вътрешнообщностните доставки. Затова в сближа-
ването на отделните правни системи би могъл да се от-
крие механизмът, който ще обогати и заздрави единното 
юридическо пространство.  

   В тази връзка много полезно и конкретно действие е 
изграждането на национални регистри на завещанията и 
свързването им в общ Европейски регистър на завещания-
та – АРЕРТ /Association du Réseau Européen des Registres /. 
Регистърът цели да се гарантира сигурността в сфера-
та на наследяването. От създаването си през 2005 г.  Асо-
циацията на Европейската мрежа на регистрите на заве-
щания (ENRWA) разгръща дейнст, с която се стреми да 
предостави възможност на гражданите да получават сво-
евременна и качествена информация за съществуваенето 
на завещания, регистрирани в чужда държава и касаещи 
техни роднини и близки. 

    Съветите и висококвалифицираните услуги, които 
предоставя нотариусът, дават практични и необходими 
в условията на глобализация и мобилност знания, нотари-
усът е задължен с осъществяване на професионалната 
си дейност да създава и брани правова Европа, да налага 
стриктното спазване на закона, с оглед – предоставяне 
на равни права за всички европейски граждани, като те 
трябва да са запознати с механизмите, които гаранти-
рат правата им и чрез които могат да бъдат реализи-
рани. Нотариусът следва да разяснява тези права – дос-
тъпно и безпристрастно, да напътства страните и да 
охранява интересите им, а общественият интерес е 
приоритизиран. Нотариалната дейност представлява 
превантивно, безпристрастно, охранително правосъдие, 
създаващо опора и гаранции за правната сигурност в гло-
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бален аспект. 
Нотариусът е съществена фигура в процеса по евро-

пейската консолидация, поради което неговата „юридиче-
ска ефективност“ е особено значима за утвърждаването 
на единни общностни норми. 

С цел да бъдат адаптирани законовите норми към все 
по-нарастващата мобилност на гражданите и за да се ко-
ординира съвместното съществуване на националните 
закони в областта на наследяването, на 4 юли 2012 г. беше 
приет Регламент 650/2012 на ЕС относно международни-
те наследявания. Той предвижда опростена рамка за лица, 
които имат частни и финансови интереси в поне две 
държави – както в Европейския съюз, така и извън него. 
Регламентът  ще е приложим за наследства, открити 
след 17 август 2015 г., като същият е относим към всички 
аспекти на наследяването: от момента на откриването 
му до неговото окончателно уреждане, през разпределяне 
и управление. Регламентът въвежда единствен свързващ 
фактор - правото по последното обичайно местопребива-
ване на починалия, за да определи както компетентната 
юрисдикция, която да се произнесе по цялото наследяване, 
така и правото, приложимо спрямо наследяването. Ценна 
и практична негова характеристика е, че въвежда въз-
можността да бъде избрано правото на една от държа-
вите, чието гражданство притежава лицето, като пра-
во, приложимо спрямо наследяването на това лице. Също 
така създава Европейското удостоверение за наслед-
ство, чиято цел е да опрости процедурите, пред които се 
изправят наследниците, за да се сдобият с имуществото, 
съставляващо наследствената маса. Европейското удос-
товерение за наследство ще се признава автоматично 
във всички държави членки. Всичко досега изложено е в ус-
луга на гражданите  и мобилността, води до улесняване, 
рационализиране, създаване на сигурност и стабилност в 
трансграничните правоотношения, неминуема последица 
от разгръщане на границите в Обединена Европа.

  Изказвам специалната си благодарност, като Предсе-
дател на Нотариалната камара, към СНЕС, които безапе-
лационно се застъпиха за нас и станаха наши съмишленици 
чрез своята резолюция в защита на българския нотариат, 
изправен пред предизвикателството, наречено Закон за 
изменение и допълнение на Закона за адвокатурата. Спо-
ред Резолюцията Съветът на нотариатите от Европей-
ския съюз много държи на това във всяка държава с нота-
риат от латински тип да съществуват ясно установени 
деонтологични правила, които да се спазват от нотариу-
сите, за да може последните да предлагат на гражданите 
и бизнеса услуги с качество, съответстващо на назначени 
от държавата длъжностни лица.  Евентуално приемане на 

предлагания от адвокатурата законопроект ще подло-
жат на сериозен риск стабилността, достоверността и 
обективността на нотариалните удостоверявания в Ре-
публика България, което от своя страна ще засегне граж-
данския оборот.  

Така предложените промени пораждат сериозно безпо-
койство в СНЕС, защото създават условия за липса на кон-
трол, на безпристрастност и на качество при осъщест-
вяването на посочените удостоверявания от лица, които 
не са нотариуси и за които не съществува задължението 
да спазват строгите правила на нотариалната професия, 
а така също създават и условия за злоупотреби.       

 Българските нотариуси упражняват своите функ-
ции при спазване на установени правила, отговарящи на 
най-високите критерии и на добрата практика на кон-
тиненталното европейско право, правила, които гаран-
тират наличието на обективност, безпристрастност, 
контрол и защита на правата на обществото при упраж-
няване на професията.  

Броят на нотариусите в Република България е огра-
ничен, обусловен от броя на населението в съответния 
съдебен район, и всеки нотариус осъществява нотариал-
ни функции, които са му делегирани пряко от държавата. 
Ограничението в броя на нотариусите, а така също и на-
личието на многобройни формални изисквания, на които 
всеки един нотариус трябва да отговаря, правят нота-
риалната професия прозрачна, подлежаща на контрол и 
отговаряща на високи критерии за дисциплина и за сигур-
ност, които са абсолютно задължителни в областта на 
гражданскоправните отношения.  

Осъществяването на нотариални функции, отново с 
цел гарантиране на правната сигурност и стабилността 
на гражданския оборот, предполага воденето на множе-
ство регистри, нотариални книги, архиви и други, които 
от своя страна предполагат наличието на специфична и 
скъпо струваща материална база и технически пособия,  
които не е лесно да се осигурят. Показателен пример  в 
този аспект е централният регистър на пълномощните 
за разпореждане с недвижими имоти, създаден от Нота-
риалната камара на Република България, в който може да 
се направи справка за валидността  на всяко едно такова 
пълномощно. Със сигурност, извеждането на този вид но-
тариални удостоверявания извън нотариалната система 
обрича този тип отношения на непрозрачност и създава 
благоприятни  предпоставки за имотни измами.    

  Всеки български нотариус осъществява публични 
функции, които са му пряко делегирани от държавата със 
Закона за нотариусите и нотариалната дейност. В този 
смисъл той е длъжен да бъде безпристрастен, обективен, 
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да следи за законосъобразността на своите актове и да 
следи за опазване интересите на всички участници в но-
тариалното производство, защото в континенталните 
правни системи, в частност в тези, в които традиционно 
всички охранителни удостоверявания се извършват от 
нотариуси, е наложително да се проявява изключително 
внимание и разумен консерватизъм при извършване на ка-
квито и да било фундаментални промени в тази материя.  

   В светлината на постепенната европейска инте-
грация, българският свободен нотариат претърпя мно-
гообразни промени, като доказа себе си като гарант и 
защитник на гражданската сигурност и свободна стопан-
ска инициатива, прокламирана и гарантирана в Консти-
туцията на Република България. Българският нотариус се 

гордее с постигнатото, като се родее с европейските си 
колеги и гледа напред към бъдещето, носещо в себе си оч-
акване за нови предизвикателства към гилдията, в защи-
та преди всичко на интересите на българите, като евро-
пейски граждани и гарантиране на европейската правна 
сигурност. Ние, българските нотариуси, вече поехме със 
смели крачки по пътя, очертан и чертаещ се от нашите 
европейски колеги. Удовлетворени сме, че допринасяме за 
строежа на модерния облик на европейския нотариат и 
ще продължаваме да работим за успешната развръзка на 
нашата твърде специална и отговорна мисия за опазване 
и затвърждаване на обединено Европейско пространство 
на правна сигурност и ценностите, които то вменява. 
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Госпожо Заместник министър-председател (г-жа КУНЕВА)

Господин Министър на правосъдието (г-н ИВАНОВ)

Господин Посланик (г-н ЛАПЕР ДЬО КАБАН)

 Господин Председател на Съвета на нотариусите на 
Нотариалната камара на Република България (нота-
риус КАНТАРДЖИЕВ)

 Господин Председател на Международния съюз на но-
тариата (нотариус СЕНГОР) 

 Дами и господа, високопоставени представители на 
властите,

Скъпи колеги нотариуси,

Позволете ми най-напред да отправя към българска-
та Нотариална камара и нейния председател двукрат-
на благодарност. Първо, да Ви благодаря за топлия при-
ем, който оказахте на всички Ваши европейски колеги 
по случай организацията на настоящия колоквиум и на 
Общото събрание на Съвета на нотариатите от Ев-
ропейския съюз (CNUE).
И второ, да отправя по-лични благодарности за дове-
рието, което гласувахте на френския нотариат и на 
самия мен, като предложихте кандидатурата ми за 
председател на CNUE за 2015 година. Поверихте ми го-
ляма отговорност. Затова полагам ежедневни усилия, 

за да представлявам по най-добър начин интересите 
на 22 нотариата, които членуват в него, на 40000 евро-
пейски нотариуси и на техните 160 000 сътрудници към 
европейските институции.

Европейският нотариат е голямо семейство, към 
което се присъединихте наскоро. Вярно е, че след съз-
даването на българския нотариат в настоящата му 
форма през 1998 г. всичко протече много бързо. Но при 
все това не прескочихте етапи. Още на първото ви 
Общо събрание на 24 октомври 1998 г. приехте основ-
ните принципи на Международния съюз на Латинския 
нотариат и заявихте воля за приобщаване към семей-
ството на Латинския нотариат. Така на 19 октомври 
2004 г. станахте пълноправен член на Съюза. След кое-
то през 2007 г. заедно с румънския нотариат се вляхте 
в редовете на CNUE.

Оттогава българската Нотариална камара е двига-
тел на нашата организация. Заявихте решителна воля 
за участие в европейските въпроси на професията. В 
тази връзка държа да благодаря на нотариус Ивайло 
Иванов, който представлява тази година с ентусиазъм, 
интелект и прозорливост българската Нотариална ка-
мара в нашия административен съвет.

Нотариалната камара на Република България намери 
своето място в рамките на CNUE и активно участва 
в много от нашите проекти. Като тук имам предвид 

КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите в изграждане
на единно европейсКо пространство на правна сигурност”
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приветствено слово на г-н жан тарад –председател
на съвета на нотариатите от европейсКия съюз
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Асоциацията на европейската мрежа на регистрите 
на завещанията (ARERT), създадена през 2005 г., един 
от активните членове, на която сте. Целта на тази 
асоциация е да се благоприятства издирването на 
завещания в чужбина и да се улесни запознаването с 
тяхното съдържание. ARERT е едно от успешните ни 
постижения, тъй като днес 15 европейски регистри на 
завещанията, сред които и българския, са свързани в 
обща информационна система, като по този начин се 
гарантира по-голяма правна сигурност на европейски-
те граждани.

И накрая как да не спомена активното участие на 
българската Нотариална камара в дейността на Ев-
ропейската нотариална мрежа (RNE), инструмент в 
помощ на нотариусите, които се сблъскват с практи-
чески въпроси с трансграничен елемент. Тази мрежа 
включва 22 члена на CNUE. Всички тези 22 страни раз-
полагат с лице за контакт, което е на разположение на 
нотариусите, за да им окаже подкрепа. Ангажираност-
та и ефективната работа на българската Нотариал-
на камара допринесоха за успеха на това амбициозно 
начинание, което се ползва с неизменното доверие на 
Европейската комисия.

Все повече граждани живеят и работят в други дър-
жави членки. Все повече и повече граждани сключват 
брак с чуждестранни партньори. Все така нарастващ 
брой хора си купуват жилище и в друга държава-член-
ка. В този контекст, ние, европейските нотариуси, си 
даваме сметка колко важно е да разполагаме с прак-
тически инструменти, които ни позволяват да даваме 
все по–ефективен отговор на трансграничните по-
требности на нашите клиенти. 

EUFides, платформата за онлайн сътрудничество 
на нотариусите в Европа, бе създадена именно в тази 
връзка. EUFides, която първоначално бе създадена за ра-
бота по трансгранични сделки за закупуване на недви-
жимо имущество, много скоро ще позволи на нашите 
европейски колеги да работят по сделки за трансгра-
нични наследявания. Очевидно е, че не става дума за не-
значителен напредък: на 17 август ще влезе в сила Евро-
пейският регламент за международните наследявания. 

Всъщност в много държави-членки нотариусите се 
занимават с уреждане на сделки по наследяване. Но-
тариусът е основно лице за контакт по всеки въпрос, 
свързан с правото на наследяване. Той съветва страни-
те, съставя и заверява необходимите документи и из-
вършва съответните формалности. Така нотариусът 
разтоварва държавата и съдилищата от извършване-
то на тези административни формалности.

Поради това голяма част от държавите-членки са 
решили да поверят на нотариусите си издаването на 
Европейското удостоверение за наследство /ЕУН/, по 
подобие на това, което правят вече при съставянето 
на националните удостоверения за наследници.

ЕУН е основната новост на европейския регламент 
за международните наследявания. Той ще представлява 
доказателство за качеството на наследник във всички 
държави членки и ще улеснява значимо изпълнението 
на формалностите от правоимащите. Ще преобърне 
ежедневната практика на нотариусите, на които ще 
се налага все повече и повече да прилагат правото на 
друга страна. 

Но нотариусите в Европа са готови да поемат 
това предизвикателство. Това именно казах на г-н Хрис-
то Иванов, министър на правосъдието на България, с 
когото имах възможност да разговарям тази сутрин. 
Аргументите ни бяха изслушани внимателно. Нека си 
пожелаем скоро българските нотариуси да станат из-
даващ орган на тези ЕУН.

Дами и господа, всички знаем: съединението прави 
силата. Необходимо е всеки един от нашите членове 
да бъде ангажиран, за да отговорим на предизвикател-
ствата на европейската интеграция. С активното 
си и ентусиазирано участие българската Нотариална 
камара е важен коз в картите, с които разполага Евро-
пейският нотариат. 

Горди сме, че имаме в редовете си нотариат с дъл-
боки исторически корени и голяма компетентност. 
Горди сме, че можем да разчитаме на българската Но-
тариална камара и че можем да представляваме с висо-
ко вдигната глава латинската правна система заедно 
по случай този колоквиум.

Дами и господа, благодаря ви!  
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Уважаеми господин Христо ИВАНОВ, министър на 
правосъдието,

Уважаема госпожо Меглена КУНЕВА, вицепремиер на 
България,

Ваше Превъзходителство господин Ксавие ЛАПЕР 
ДЬО КАБАН, посланик на Франция,

Уважаеми господин Жан ТАРАД, председател на Съ-
вета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE),

Уважаеми господин Красимир КАТРАНДЖИЕВ, пред-
седател на Съвета на нотариусите в България,

Скъпи колеги,
Уважаеми дами и господа,

За мен е голямо удоволствие да бъда тук сред Lас и 
да участвам в този колоквиум. Бих искал да изразя свое-
то уважение към българската Нотариалната камара на 
Република България и да благодаря на нейния председа-
тел, нашия колега Красимир КАТРАНДЖИЕВ, за любезна-
та му покана. 

За онези от Lас, които не познават нашата органи-
зация – Международния съюз на нотариата – бих искал 
да я представя накратко.

I. НОТАРИАТЪТ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ 

A. Международният съюз на нотариата в цифри 

Съюзът, днес включва 86 страни, 15 от които са 
между 19-те страни от Г-20, а 22 са сред 28-те държа-
ви-членки на Европейския съюз. Това представлява две 
трети от световното население и повече от 60% от 
брутния вътрешен продукт на планетата. 

Измежду 86-те нотариата, членуващи в Съюза, 39 
днес са в Европа, 22 – в Америка, 19 – в Африка, 6 – в 
Азия, а редица други желаят да се присъединят към нас.

Тези „легионери на правото и на мира“, доколкото 
имат за мисия да предотвратяват конфликти, набро-
яват около 300 000 нотариуси, подпомагани от над 2 

милиона сътрудници. 
Всяка година те изготвят над 400 милиона публични 

актове – ценен принос за каузата на мира.
Тези цифри показват и нещо друго: нотариатът 

от римско-германски или латински тип се разраства, 
доколкото се въвежда напоследък от редица страни. 
Други държави проявяват интерес към нашата орга-
низация или към усъвършенстването на тази правна 
система на доказване. 

Именно това международно измерение, това обе-
диняване на компетенции в рамките на една световна 
институция прави силата на Международния съюз на 
нотариата.

B. Международният съюз на нотариата във 
факти 

Нашата политика цели преди всичко да покаже уни-
калния принос на Нотариата – пълномощник на държа-
вата – в отговор на непрекъснато нарастващите нуж-
ди на обществото от правна сигурност, прозрачност 
и уреждане на договорните отношения без прибягване 

приветствие от председателя
на международния съюз на нотариата (UiNL)
нотариус даниел-седар сенгор
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до съд. Всичко това е най-вече в интерес на потреби-
телите.

Със специфичния си статут на публичен служител, 
назначен и контролиран от държавата, но и на упражня-
ващ либерална професия като частно лице, нотариусът 
е наистина свързващо звено между публичната и част-
ната сфера, между държавата и гражданите. 

За Нотариата голямото предизвикателство е да 
покаже, че благодарение на своя статут и на своята 
специфика той служи и на държавата, и на гражданите. 

Наред с тези принципни положения това предполага 
практически изисквания и съблюдаване на специфични 
за упражняването на тази функция норми. 

II. КАКВИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СТАТУТЪТ НА НОТАРИ-
УСА И НЕГОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ПРАКТИКАТА?

• Той трябва да бъде назначен от изпълнителната 
власт.

• Числеността на нотариусите в техните работни 
места и офиси трябва да бъде регламентирана.

• Нотариусът трябва да разполага със специфични 
компетенции, свързани с области, където неговата на-
меса се смята за необходима.

• Той трябва да прилага задължителни легални та-
рифи, еднакви за всички професионални нотариуси, за да 
закриля своите клиенти и да отстоява достойнство-
то на своята професия.

• Той трябва да проявява абсолютна безпристраст-
ност и неутралност в своята работа – както в съве-
тите, които дава, така и в тяхното прилагане. 

• Той трябва да спазва стриктно определени деон-
тологични норми, а текстовете да предвиждат стро-
ги дисциплинарни санкции.

• Той трябва да гарантира правната сигурност на 
дейностите, за които изготвя автентични актове.

• Да участва активно в провеждането на съвремен-
ната политика за несъдебен подход и облекчаване на 
съдилищата.

На практика въпросът е:

III. КАК ДА ПОМАГА РЕАЛНО НА ДЪРЖАВАТА И ДА 
БЪДЕ СВЪРЗВАЩО ЗВЕНО МЕЖДУ НЕЯ И ГРАЖДАНИ-
НА?

• Посредством предотвратяване на конфликти, 
благодарение на предварителни проверки, които да из-
бегнат съдебни дела впоследствие. 

• Като участва все повече в алтернативните 

начини за решаване на спорове, където задължението 
му да бъде безпристрастен и неутрален му позволява 
да играе активна роля в помирителните процедури, в 
посредничеството и в решаването на споровете по 
взаимно съгласие.

• Като обяснява закона на потребителите, защо-
то преди да се прилага с договор, законът трябва да се 
обясни, за да бъде разбран. 

• Като осигурява прозрачност на автентичния акт 
– един официален, регламентиран, вписан и публикуван 
в гражданските регистри акт.

• Като се бори с прането на пари, организираната 
престъпност и корупцията.

Ето защо в повечето от страните с континентал-
но правораздаване всички сделки с недвижима собстве-
ност – пряко или посредством цесия от дружествата 
– са от изключителната компетенция на нотариусите. 

И наистина, прозрачността на автентичния акт 
позволява на държавните органи да бъдат информира-
ни за движението на капитали и да засичат по такъв 
начин нередовните сделки.

• Борба срещу данъчните нарушения.

Автентичният акт предотвратява делокализация-
та, която става невъзможна, защото актът се реги-
стрира там, където се намира офисът на нотариуса. 
Това позволява да се води борба срещу преместването 
на капитали, разрастването на данъчните убежища 
или просто срещу дъмпинговите практики в областта 
на данъците, практикувани от редица страни. 

За тази цел вие, нотариусите, трябва да разбирате 
отлично ситуацията, за да приемете нейните предиз-
викателства и да постъпвате етично в днешната про-
фесионална джунгла. 

За да бъдете полезни на своите съграждани и на 
държавата, за да спечелите тяхното доверие, което 
единствено оправдава професионалното ви съществу-
ване, вие трябва да бъдете на висотата на тези цели. 
За тяхното постигане са необходими:

- високо ниво на образование и подготовка,
- безупречна етика, 
- безпристрастност, позволяваща на по-слабата 

страна да види, че интересите й се защитават в съ-
щата степен, в която се защитават интересите на 
по-силната страна, 

- актуализиране на вашите знания посредством пе-
риодично усъвършенстване и непрекъснато обучение. 
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Ние трябва да определяме своите цели, да изпъл-
ваме със съдържание дейността си, да обосноваваме 
нейния смисъл, да развиваме своята професия и да ста-
нем ковачи на своето бъдеще.

Разбира се, процесът не е еднопосочен. Държавата 
концедент – и тук се обръщам към представителите 
на българските власти, които уважиха с присъствието 
си тази церемония, трябва добре да разбере това и да 
не забравя за двойната мисия на нотариуса като публи-
чен служител и упражняващ либерална професия, а така 
също и да го подкрепя при необходимост.

За реализирането на тези цели ние използваме всич-
ките си ресурси и влагаме много енергия.

IV. ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА

1) Първо, вътрешни: необходимо е да засилим капа-
цитетите на членуващите нотариати и да се адапти-
раме към основните принципи:

 Като обезпечим, особено по-уязвимите с:
- деонтологични кодекси,
- строги системи за дисциплина,
- задължително начално и непрекъснато обучение.
Като ги приканваме настойчиво към:
- тясно съдействие с висшестоящия орган,
- активно сътрудничество с по-напредналите нота-

риати.

1. Повече динамика в работните комисии и групи на 
Съюза;

2. Укрепване на националните организации на но-
тариуси посредством побратимяване и патронаж на 
по-неукрепналите нотариати от страна на по-добре 
структурираните техни побратими;

3. Изготвяне на политика за вътрешна и външна ко-
муникация, която да привлича всички нотариуси в дей-
ността на Съюза;

4. Провеждане на специфична политика, насочена 
към младите нотариуси и сътрудници, които също са 
актьори на автентичността.

2) Във външен план също: да покажем (и докажем) 
ползата от публичния акт като:

1. Утвърждаваме активно нарастването на прав-
ната сигурност с помощта на автентичността като 
превантивно средство против конфликти;

2. Провеждаме активно сътрудничество в интерес 
на другите нотариати и техните власти, когато те 
желаят да се насочат към тази система, подписвайки 
двустранни договори (наред с други).

Преди заключението няколко думи за социалния ас-
пект:

Доколкото съм първият избран председател, който 
идва от африканския континент, тоест от „малките 
нотариати“ или от един „южен нотариат“, аз съм осо-
бено чувствителен – надявам се, че ме разбирате – на 
тема социална дейност.

Имам най-вече предвид ролята, която Нотариатът 
може да играе в служба на „Гражданската държава за 
децата“, както и нашата инициатива „Издаване на до-
кументи“, където в сферата на поземлената собстве-
ност Международният съюз на нотариата е особено 
активен в партньорство с много международни орга-
низации, в частност с агенциите на Обединените на-
ции. 

В крайна сметка става дума да проявяваме социал-
на загриженост, която е от нашата компетенция, да 
насърчаваме трайното икономическо развитие и да до-
принасяме за растежа.

Надяваме се, че със солидния си двадесетгодишен 
опит българската Нотариална камара ще ни помогне 
да постигнем тези цели за социален мир и укрепване на 
благородната ни професия.

Дами и господа, скъпи колеги, благодаря Ви за проя-
веното от Вас внимание!

нотариален живот
КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите в изграждане
на единно европейсКо пространство на правна сигурност”
софия, 18 юни 2015 год.
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Приветствени думи и благодарност.

Голяма радост и чест е за мен да участвам в този ко-
локвиум, организиран от българската Нотариална камара, 
която се е спряла на много силна тема: „Нотариусът, клю-
чов елемент на правовата държава“. 

Този избор е по мое мнение изключително правилен и 
подходящ в момент, в който нотариатите на европейски-
те държави – членки на Европейския съюз като България, 
Италия или Франция – или които не са членки на ЕС, но на 
Комисията по европейски въпроси на Международния съюз 
на нотариата като Македония или Украйна, са жертви на 
големи посегателства в резултат на глобализацията или 
необуздания ултралиберализъм.

Помолиха ме да говоря в рамките на този колоквиум 
по темата „Нотариатът, вектор на правна сигурност в 
страните по пътя на развитие“.

Става дума за много обширна тема, която е от съ-
ществено значение във „войната на правните систе-
ми“, противопоставяща защитниците на системата на 
континенталното право на тези на обичайното право 
(common-law). Първата система е заложила на правната 
сигурност, основаваща се на принципа на предварителния 
контрол и на строгия формализъм, съгласно поговорката 
„по-добре превенция, отколкото лечение“. А втората по-
ставя на преден план ефективността, следователно мал-
ко контрол, сведен до минимум формализъм, който пораж-
да несигурност и води до увеличаване на правните споро-
ве, като основният източник на правото на обичайното 
право (common-law) остава съдебната практика.

А всъщност става ясно, че правната сигурност е 
предпоставка за доверието, като доверието е условие за 
отпускане на кредит, инвестиране и икономическо и соци-
ално развитие. Следователно, страните с бързо развива-
щи се икономики се нуждаят от сигурна и надеждна правна 
система, която да благоприятства тяхното развитие.

Подпомагането на тези страни не може по никакъв 
начин, както всички правителства и международни инсти-
туции са убедени в това, да се сведе до финансов въпрос, 
а предполага въвеждането на правна и съдебна система, 
които да гарантират правовата държава и правната си-
гурност, които са задължителна предпоставка за иконо-
мическото развитие.

Крайъгълният камък на една такава система е нота-
риусът, чийто статут, компетентности и тарифа се оп-
равдават с ползата за обществото от него.

Предлагам Ви – без да се връщаме на достойнствата 
на автентичния акт, които вече бяха изложени от предсе-
дателя Паскуалис – да разгледаме последователно ролята 
на нотариуса и приноса му за правовата държава, след кое-
то ролята му за развитието на икономиката.

1) Роля на нотариуса и правовата държава:
Нотариусът по силата на своя гражданско-правен ста-

тут и предвид мисията, която му е поверена и делегирана 
от Държавата, изпълнява множество роли;

a) установява прецизно страните по акта, който ще 
изповяда, като по този начин участва в борбата с коруп-
цията, прането на пари и финансирането на тероризма, 
като информира публичните власти в случай на подозре-
ние.

б) съставя актове, които се иска да бъдат изповядани, 
като отчита волеизявлението на страните, целите им 
и обхвата, които те желаят да имат поетите от тях 
ангажименти.

в) удостоверява и осъществява контрол върху закон-
ността на договорите, които сключват страните: сле-
дователно констатира от името на държавата съот-
ветствието на актовете със законите в сила, като тези 
актове се превръщат един вид в закона на страните по 
договора. В тази връзка той трябва да провери дееспо-
собността и съгласието на всяка една от страните. Тази 

пиер беКе – председател на Комисията по европейсКи въпроси 
Към международния съюз на нотариата

нотариусът - Ключов елемент
на правовата държава 

КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите в изграждане
на единно европейсКо пространство на правна сигурност”
софия, 18 юни 2015 год.
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задача по удостоверяване ще даде възможност, благода-
рение на прозрачността на автентичния акт, да се знае 
кои са съдружниците в дадено дружество, кой какво при-
тежава, като по този начин се предотврати корупцията.

г) той дава, поне в много страни, изпълнително осно-
вание на съставения акт, като по този начин се избягва 
задължително исково производство пред съдилищата за 
тази цел, като се има предвид колко важно е тази изпъл-
нителна сила да може в близко бъдеще да се прилага в чуж-
бина, улеснявайки по този начин движението на актовете 
през границите, по-скоро отколкото това на нотариуси-
те.

д) събира данъци за сметка на държавата, като нота-
риусът е длъжен да събере и да преведе дължимия данък 
при сделки, които той узаконява.

e) захранва регистрите, които са полезни за икономи-
ческото развитие на страната, по-специално поземлени-
те регистри, включващи всички движения на недвижимо 
имущество.

ж) съхранява в архивите си всички актове, които изпо-
вядва, като по този начин запазва доказателство за склю-
чените договори и за поетите ангажименти без ограни-
чение във времето. В този смисъл нотариусът е пазител 
на паметта на семействата.

Очевидно е, че различните роли на нотариуса ще допри-
несат, за да се даде положителен отговор на целите на 
поверената му от публичните власти задача, а именно 
правната сигурност и социалната хармония.

- докато в много страни съдебните процеси се умно-
жават и обществото се развива в посока на система-
тизиране на съдебния спор (например в САЩ има повече 
от един милион адвокати, един американец на всеки 10 е 
обект на съдебен процес), като този уклон крие нараства-
щи рискове, от една страна, за правната несигурност, а 
от друга, за скок на цената за държавите, нотариусът 
със своята дейност и проверките преди сключването на 
договора, по-специално посредством проверката на воля-
та и на информираното съгласие на страните по акта с 
ангажиментите, които ще поемат, ще даде възможност 
да се избегнат много съдебни спорове. Често се казва, че 
нотариусът е магистрат по извънсъдебни споразумения, 
като това е напълно безплатно за държавата, тъй като 
потребителят го плаща.

- от друга страна нотариусът, в рамките на възложе-
ната от държавата мисия/задача, ще бъде по естествен 
път доведен до изпълнение на цел, свързана с постигане 
на правна и социална хармония. Всъщност, той има задъл-
жение за обективност и е нотариус на дело, а не на кли-
ент, като трябва да предоставя съвети в зависимост от 
общия интерес на всички страни по договора.

Но също така има и задължение за неутралност: не 
може да взема позиция за една от страните срещу друга-
та и ще се стреми към баланс на ангажиментите. В този 
смисъл често има роля на посредник, който се стреми към 
сближаване на страните.

Всички тези елементи са от основно значение за пре-
дотвратяване на риска от прекомерен ръст на съдебно 
преследване и допринасят за разтоварване на съдилища-
та, което е голяма грижа за държавите. По този начин се 
благоприятства обществения мир посредством публич-
ната нотариална услуга, един от стълбовете на правова-
та държава.

Но, за да се даде възможност на нотариата да играе 
пълноценно ролята си, е необходимо да му се предоставят 
две важни преимущества:

- първото е териториалната мрежа, по-специално при-
съствието на нотариуси по цялата територия на стра-
ната, което дава възможност за предоставяне на услуга в 
географска близост (за разлика от адвокатите, обикнове-
но обединени в големите градове). 

- второто е съществуването на справедлива и демо-
кратична тарифа.

Достъпът на гражданите до нотариалната публична 
услуга трябва всъщност да е както икономична, така и 
географски близка, и очевидно е от фундаментално зна-
чение страните с развиващи се икономики да отчитат 
тези два аспекта, като липсата на достъп до правото на 
населението възпрепятства сериозно установяването на 
правова държава.

2) Роля на нотариуса за икономическото развитие:
Ситуацията е изключително контрастна между стра-

ните от Севера, които познават неконтролираното раз-
витие на финансиализираната икономика, и страните от 
Юга, които трябва да се справят с трудности, свързани 
с бедността, дори с недохранването на населението им, 
но също така с трудността да приемат инвеститори, 
които желаят да установят заводи или търговски пло-
щи, необходими двигатели на икономиката. Тези тежки 
проблеми са свързани и двата основно с несигурността 
на поземлената собственост, която властва в много от 
тези страни. За съжаление през последните години един-
ствените осъществени инвестиции бяха свързани с ма-
сивното закупуване на земеделски земи в полза на фирми и 
инвестиционни фондове, често придружени от разграбва-
не и прогонване на малки местни земеделци.

Изправен пред тези предизвикателства, нотариатът 
трябва да изиграе решаваща роля. Всъщност необходимо 
е да се стабилизира поземлената собственост и да се 
намали несигурността, свързана със собствеността на 
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терените и на сградите.
Трябва да се улесни достъпа до земя и достъпа до жи-

лище на най-уязвимите групи население, като се създадат 
структурите и средствата, които позволяват да се по-
стигне това.

Нотариусите, в частност в Африка, са предприели със 
специалната помощ на Международния съюз на нотариата 
и на френския нотариат, специален подход, наречен „уза-
коняване на собствеността” (titrement), като значението 
на този неологизъм ce състои в постепенно изготвяне и 
издаване на документи за право на собственост, но също 
така и на документи за обикновено право на ползване или 
владеене, с които се гарантира сигурността и устойчи-
востта на собствеността.

Кой друг специалист освен нотариуса е в състояние да 
даде експертното си мнение и подкрепа за необходимите 
реформи в областта на поземлената собственост. Нота-
риусът, който е специалист по право на собственост на 
недвижим имот, „ювелир на документа за собственост“ 
съгласно формулата на Дидие Нуриса, един от отговаря-
щите за програмата за изготвяне и издаване на докумен-
ти за собственост в Международния съюз на нотариата.

Това развитие е необходимо за икономическия подем на 
засегнатите страни. Този подем минава през достъпа до 
кредит, а знаем, че за получаването на кредит са необхо-
дими гаранции, като най-сигурната от тях – ипотеката, 
изисква кредитополучателите да притежават неопровер-
жим документ за собственост.

Да цитираме г-жа Анна Паласио: по случай едно Общо 
събрание на Международния съюз на нотариата през 2006 
г., в качеството си на заместник-председател на Светов-
ната банка, тя предложи сътрудничество с нотариата с 
цел въвеждане на тези документи за собственост и за-
яви: „собствеността трябва да бъде трансформирана в 
гаранция, гаранцията в кредит и кредитът в доходи“.

По този начин нотариатът се включи в процес, чиято 
цел е да се даде правна рамка на вещното измерение на 
парцела земя. Той допринася за насърчаването на живее-
щите в селските райони да инвестират в парцелите си 
и да организират прехвърлянето на правата върху тях, 
като по този начин се спре масовото преселение от села-
та към градовете и се даде възможност за по-добро упра-
вление на природните ресурси.

В качеството си на специалист по недвижимо имуще-
ство, по прехвърляне на имуществени права, специалист 
по кредитно право и обезпечителни гаранции, нотари-
усът е изцяло на мястото си във всеки един от етапите, 
свързани с изготвяне и издаване на документи за собстве-
ност.

Трябва да отбележим впрочем, че тези операции са от 

полза и за самите държави: един обезпечен собственик на 
поземлен имот може да получава финансови ресурси, като 
сделките и прехвърлянето на права генерира данъчни при-
ходи.

Бихме могли да посочим очевидната роля на нотариу-
са или по-скоро на автентичния акт от гледна точка на 
правната сигурност на бизнеса, като по този начин се 
благоприятстват инвестициите и бързото изпълнение 
на договора, подлежащ на директно изпълнение – все пре-
димства, които трябва да бъдат подчертани в страните 
с развиваща се икономика.

заКлючение
Можем да твърдим и се надявам, че съм го доказал, че 

нотариатът може да отговори на очакванията на стра-
ните с бързо развиваща се икономика.

- всъщност участието на нотариуса в съставянето на 
договори дава възможност превантивно да се избегнат 
съдебните спорове, които обременяват тежко икономи-
ката на една страна (65 милиона долара годишно за упра-
влението на правосъдието в САЩ; броят на съдебните 
спорове, свързани с обикновени частни договори в САЩ, е 
50 пъти по-висок от броя на съдебните спорове, свързани 
с нотариални актове в Европа)<;

- гарантираната от нотариуса правна сигурност бла-
гоприятства инвестициите от страна на граждани и 
предприятия.

- нотариусът участва в борбата с корупцията и пра-
нето на пари.

Следователно може да се каже, че той допринася ефек-
тивно за установяването на правовата държава.

Поради това не е изненадващо, че нотариусът с граж-
данско-правен статут присъства в стотина страни на 
всички континенти, като представлява повече от 60% от 
световното население.

Извън превратностите, на които е обект, нотариа-
тът в няколко европейски страни, които парадоксално са 
страни, в които той се е доказал и има вековна история, 
като служи дори за модел в световен мащаб, установява-
ме, че в глобален план световният нотариат и континен-
тално-правната система са по-скоро в добро състояние и 
се развиват: понастоящем 86 страни членуват в Между-
народния съюз на нотариата, сред които са 22 от 28-те 
държави членки на ЕС, като около десетина нотариата 
кандидатстват за членство.

Не може да не сте забелязали, че последно присъедини-
лите се и настоящите кандидатури са свързани в по-голя-
мата си част със страни с бързо развиващи се икономики.
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франК молитор - председател на Камарата на нотариусите на 
велиКото херцогство люКсембург, почетен председател на съвета на 
нотариатите от европейсКия съюз (CNUE)
председател на EUFidEs AsBL

нотариусът Като гарант за защитата
на потребителя при продажба
на недвижимо имущество

нотариален живот

Изключително съм поласкан от това, че темата, 
която моите български приятели ме помолиха да Ви 
представя в рамките на 20 минути, е ключов елемент 
за обосноваването на нотариалната професия.

Най-добрата демонстрация на основанието за съ-
ществуване на нотариусите е член 3, буква И) от Ди-
ректива 2011/83 на Европейския парламент и на Съве-
та от 25 октомври 2011 година относно правата на 
потребителите:

„Приложно поле
Настоящата директива не се прилага за договори:
които, в съответствие с правото на държавите 

членки, са сключени от лице на публична длъжност, кое-
то има законово задължение да бъде независимо и без-
пристрастно и трябва да гарантира, като предоста-
вя всеобхватна правна информация, че потребителят 
сключва договора въз основа на внимателно правно об-
мисляне и със знание на правното му значение и обхват 
(...).“

За да осъзнаем по-ясно значението на купуването на 
жилище в един човешки живот, ще ви посоча две цифри:

а) в Люксембург къща за 4–5-членно семейство стру-
ва средно 400 000 евро.

б) в Люксембург нетната месечна заплата на двойка 
работници или служители възлиза на 6000 евро, което 
при 2 или 3 деца изобщо не дава възможност за особе-
ни спестявания, така че хората като правило вземат 
заем от банка практически за цялата покупна цена.

Разбира се, този пример се отнася до Люксембург, 
но той може да бъде прехвърлен без проблеми и в Бъл-
гария, просто като се съобразят съответно цифрите.

Защо ви цитирах тези две цифри?
Просто за да илюстрирам факта, че тази двойка ще 

работи в продължение на 20–30 години основно, за да 
изплати заема от 400 000 евро, който ще вземе от бан-
ка и който ще изплаща на месечни вноски от 1382 евро 
(при лихвен процент 1,5%) или, съответно, от 2151 евро 
(при лихвен процент 5%).

Би било коректно тази двойка да не бъде застраше-
на от никакви рискове.

Никакви рискове – именно това гарантира в стра-
ните, които прилагат системата на гражданското 
право (civil law), нотариусът - „лице на публична длъж-
ност, назначавано и контролирано от държавата, за 
да удостоверява всички актове и договори, на които 
страните са задължени или желаят да придадат харак-
тера на автентичност, присъщ на актовете на пуб-
личната власт, да се уверява в тяхната законност и да 
осигурява тяхното датиране, съхранение или издаване 
на копия от тях.“

Точно в името на тази правна сигурност, задължи-
телно условие във всяка правова държава, страни като 
Франция, Белгия, Германия, Италия или още, моята 
страна, са поверили на нотариусите изключителната 
компетентност да регистрират прехвърлянията на 
недвижими имоти.

В какво се изразява тази „нулева толерантност“ на 
нотариуса в областта на прехвърлянията на недвижи-
ми имоти?

а) той удостоверява документа за собственост на 
продавача. Не бива да съществува възможност купува-
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чът някой хубав ден да бъде отстранен, защото прода-
вачът е бил само частично собственик на имота.

б) той проверява дееспособността на продавача
- проблеми с опека, попечителство, съдебна защита,
- член 215, алинея 2 от Гражданския кодекс изисква 

подписване на нотариалния акт за продажба на семей-
ното жилище и от съпругата/съпруга на продавача, коя-
то/който не е собственик...).

в) той проверява самоличността на продавача
- тук може да възникне проблемът с продажбата на 

чужда къща или с подписването на акта за продажбата 
от любовницата, а не от съпругата на продавача. В на-
шата професия сме виждали какво ли не.

г) той удостоверява, че къщата не е обременена с 
никакви ипотеки. Нещо, което може да се окаже много 
сложно и трудно, когато има скрити и следователно 
невписани ипотеки в полза на държавата за данъци, 
ДДС или социалноосигурителни вноски, като се водят 
много тежки преговори относно ранга на различните 
ипотечни кредитори, или още, когато обремененият 
с ипотека парцел впоследствие е обединен с друг или 
разделен.

д) в случай на продажба на терен за строеж той сле-
ди за спазването на градоустройствените разпоредби 
(удостоверение за възможност за строеж).

е) той информира купувача дали в къщата има нае-
матели. Всъщност, ако купувачът желае да се нанесе 
веднага, то изобщо не му е необходима къща, обреме-
нена с договор за отдаване под наем за определен срок, 
който трябва да се спази.

ж) той изчиства евентуални права на закупуване с 
предимство в полза на наематели, на държавата/реги-
она/общината или на други подобни структури.

з) той проверява дали няма евентуални ограничения 
за пълноценното ползване:

- сервитути,
- сгради, вписани в регистъра на историческите 

обекти и паметници,
- предназначение на апартамента, който клиентът 

възнамерява да придобие в етажната собственост: 
дали желаното от мен предназначение, с оглед на кое-
то правя тази покупка, е разрешено от правилника на 
етажната собственост или по отношение на сектора, 
в който се намира въпросната сграда?

и) при продажби на имоти в незавършен строеж 
той гарантира за спазването на редица изисквания:

- съотношение между цената на терена и цената на 
строителството,

- банкова гаранция за приключване на строител-
ството в надлежна форма,

- срокове за плащане, съобразени с етапите на 
строителните работи,

- административни разрешителни, които не подле-
жат на обжалване,

- законосъобразност на описанията на материали-
те, използвани в строителството,

- посочване на обвързващ срок за приключване на 
строителството и предвиждане на значителни санк-
ции за неспазването му.

Действително строителните предприемачи оби-
чат да са уклончиви по всички тези въпроси!

й) той информира купувача за различните начини, по 
които може да се осъществи придобиването:

- ако покупната цена се заплаща със средства от 
предходна продажба на собствено имущество или на 
движимо наследство, се препоръчва да се използва 
клауза за реинвестиране, в резултат от която недви-
жимият имот, макар и придобит например в режим на 
съпружеска имуществена общност на придобивките по 
време на брака, си остава собствен имот на купувача,

- ако купувачът е обвързан с договор за партньор-
ство, е добре да се посочи дали той купува сам, тъй 
като в противен случай се счита, че е купил имота в 
съсобственост със своя партньор.

к) той обръща внимание на продавача върху възмож-
ността и най-вече размера на евентуалната добавена 
стойност (данък върху разликата между покупна и про-
дажна цена);

и така нататък...
Както сами виждате „кухнята“ на нотариуса отне-

ма много повече време от „витрината“ му, тоест, про-
читането и подписването на акта.

Всичко това (информация, консултации, подготов-
ка, обяснения и съхраняване на акта в продължение на 
60 години) в Люксембург се извършва срещу 1500 евро! 
Сума, която отново трябва да се адаптира с оглед на 
положението в България.

Към това се добавя и пълна и неограничена отговор-
ност на нотариуса в продължение на 30 години върху 
цялото му лично имущество.

Трябва да призная, че по отношение на претенции-
те положението в Люксембург е отлично: от 590 220 но-
тариално регистрирани актове за десет години (2004-
2014 г.) процентът на претенциите (съдебни решения/
застрахователни случаи) се измерва в хилядни. 

заКлючение:
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, КОЯТО ПРИСЪСТВИЕТО 

НА НОТАРИУСА В ОБЛАСТТА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА НЕ-
ДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОРАЖДА, Е НЕСЪМНЕНА.

Би ми било интересно да науча сумата на разходите 
за продажба на къща, както и процентът на претенци-

КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите в изграждане
на единно европейсКо пространство на правна сигурност”
софия, 18 юни 2015 год.
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ите в областта на продажбите на недвижими имоти 
в англосаксонските страни или дори по-близо до нас, в 
Португалия, където след пълното либерализиране на 
пазара на недвижимите имоти къщите се продават 
срещу символична такса в компютрите на държавните 
служби за 15 минути.

За съжаление, изглежда разполагаме със статисти-
ка за претенциите и за разходите за нотариални услу-
ги само за страните, които прилагат системата на 
гражданското право (civil law). До днес така и не сме 
успели да открием подобна статистика за страни-
те, които прилагат системата на обичайното право 
(common law). Когато имаме наглостта да отбележим 
това, Световната банка и Европейската комисия си 
запушват ушите.

При това положение не ми остава нищо друго, освен 
да завърша изложението си с един анекдотичен казус 
от американската система: В Съединените щати, ко-
гато искате къща:

а) отивате в супермаркета и купувате оттам фор-
муляр за споразумение за продажба за 1 долар;

б) попълвате го заедно с продавача;
в) после всяка от страните отива при своя адво-

кат, който проверява, несъмнено, също така сериозно 
като всеки гражданскоправен нотариус (civil law notary), 
но също така несъмнено, срещу много по-висок хонорар 
(който освен това трябва да се умножи по две, тъй 
като участват двама адвокати!) ипотечния, наемател-
ски и градоустройствен статус на къщата, както и 
документите за собствеността върху нея;

г) тъй като в САЩ трябва и застрахователите да 
печелят, ако сте предпазлив, сключвате застраховка 
на правото на собственост (title insurance) (ако неща-
та противно на очакванията не тръгнат така, както 
е предвидено), която Ви гарантира обезщетения за 
вреди и пропуснати ползи в случай на отмяна на про-
дажбата;

д) ако не Ви провърви и застрахователят се опита 
да се измъкне от договорните си задължения, като 
се позовава на различни причини за невалидност на за-
страховката, налага се да се върнете при Вашия адво-
кат, който да изпрати покана за плащане на застрахо-
вателя;

е) с малко късмет ще спечелите този процес, но за 
втори път ще сте платили щедро на Вашия адвокат 
по договор, предвиждащ комисиони за успешна реализа-
ция на проект („success fees“) (Х% от исканата от вас 
сума), каквито американските адвокати много обичат;

ж) не Ви остава вече нищо друго, освен да се надява-
те Вашият застраховател да не е фалирал междувре-
менно. Тъй като в такъв случай Вие ще сте изгубили 
всичко: и къщата си, и обезщетението си за вреди и 

пропуснати ползи!
В това е цялата разликата между англосаксонско-

то право, съсредоточено върху скоростта и компен-
сацията (правосъдие за оздравяване и за поправяне на 
вреди), от една страна, и континенталното право, в 
което акцентът се поставя върху информирането на 
страните и необходимостта още от самото начало 
да се избегнат всякакви претенции (превантивно пра-
восъдие).

До неотдавна смятах, че проблемът на нотариална-
та професия е в Европейската комисия.

След закона „Макрон“ във Франция и декрета „Ренци“ 
в Италия вече не съм толкова сигурен в това.

Дали нашият основен противник не трябва да се 
търси по-скоро в собствените ни национални държави? 
В които, поне в някои, сред политическата класа започ-
ва да се разпространява досадният навик на правото 
да се гледа като на обикновена стока, изцяло подчинена 
на пазарните правила на търсене и предлагане. В една 
такава система за нотариуса вече няма място.

Ето какъв е моят съвет: останете в постоянна 
връзка с Вашите министри на правосъдието, за да не 
капитулират те пред Вашите министри на финансите 
и на икономиката, които идват от големите канто-
ри и инвестиционни банки. Припомняйте им, че няма 
бизнес без правна сигурност и че Министерството 
на правосъдието е пълноправно министерство също 
като Министерството на финансите или Министер-
ството на отбраната например. Съобщете им, че ако 
въпреки всичко те бъдат изкушени от дерегулирането, 
то, ако искат да бъдат последователни, би трябвало 
в такъв случай да премахнат и фиксираните тарифи 
(цената ще се определя от търсенето и предлагане-
то), териториалното разпределение (от което ще 
последва изпразване на селските райони от нотариуси) 
и задължението за предоставяне на нотариална услуга 
(вече никой няма да изготвя „дребни“ актове на загуба 
– каквито във Франция са 33% от всички нотариално 
изготвяни актове – като констативни актове, зали-
чавания на вписвания, дребни сделки/продажби, отчуж-
давания), и съответно да ограничат професионалната 
отговорност до четирикратната сума на получения хо-
норар (както това вече е факт за одиторите на пред-
приятия!).

КолоКвиум на тема „ролята на нотариусите в изграждане
на единно европейсКо пространство на правна сигурност”
софия, 18 юни 2015 год.
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На 19 и 20 юни 2015г., Нотариалната камара на Р.Бълга-
рия беше домакин на редовното пленарно заседание на 
Съвета на нотариатите от Европейския съюз (CNUE), 
което се състоя в зала „София” на Гранд хотел „София”.
На заседанието бяха представени всички 22 нотариа-
та членове на CNUE , като повечето делегации бяха 
представлявани от председателите на съответните 
нотариати. 
Обемният и разностранен дневен ред, направи програ-
мата на заседанието пределно натоварена, ангажира-
ща плътно първия ден и до 13,00ч. на следващия, събо-
тен ден: 

І. Одобряване на протокола от Общото събрание със-
тояло се на 25.03.2015г.;
ІІ. Приемане на дневния ред;
ІІІ. Приветствено слово на Председателя на Българския 
нотариат; 
ІV.Доклад на президента Жан Тарад;
V. Принос (доклади) на президентите на Международния 
съюз на нотариата (UINL) и Комисията по европейски 
въпроси (CAE);
VІ. Сътрудничеството между UINL и CNUE;
А) САЕ / CNUE / IRENE project;
Б) Разширяване на портала „Уязвимите в Европа”;
VІІ. Законодателни въпроси;
VІІІ. Теми свързани с професията;
ІХ. Връзки с други организации;
А) ELI (Европейски правен институт, Виена) ;
Б) ELRA (Европейска асоциация на поземлените регис-
три); 
Х. Функциониране на CNUE;
А) Предложения;

Б) Заключения; 
ХІ. Проекти на CNUE;
А) Новият сайт „Наследяване-Европа”;
Б) Портал недвижима собственост;
В) Регистрация на Европейските удостоверения за на-
следство 

(Регламент 650);

Г) Представяне на Проект за обучение ІІ;
Д) Представяне на изследване на Европейския парла-
мент на доказателствения ефект на автентичните 
инструменти;
Е) Представяне на изследване на Европейския парла-
мент на трансграничните продажби; 
ХІІ. Бюджет и сметки;
А) Приемане на годишните отчети за 2014г.;
Б) Отчет на разходите за 2015г.;
В) Одобряване на проектобюджета за 2016г.;
ХІІІ. Предстоящи събития;

Заседанието беше открито и водено от Председате-
ля на СNUE -  г-н Жан Тарад. Специални гости-участници 
в заседанието бяха Президентът на  Международния 
съюз на нотариата (UINL) - г-н Даниел-Седар Сенгор, 
Председателят на Комисията по Европейски въпроси 
към UINL -  г-н Пиер Беке и представители на два нота-
риата, които не са членове на СNUE - на Истамбулската 
и Сръбската нотариални камари, които бяха участници 
и в състоялия се предния ден международен колоквиум 
на тема „Ролята на нотариуса в изграждането на един-
но европейско пространство на правна сигурност”. 
Непосредствено преди засединето, под председател-

общо събрание на CNUE
19-20 юни 2015г., софия  
Автор Светлин Микушински
Зам.председател на Съвета на нотариусите
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ството на Президента на Люксембургския нотариат 
и бивш президент на CNUE  – г-н Франк Молитор, се 
проведе заседание на нотариатите, членуващи в про-
екта EU FIDES.
Замисълът на EU FIDES е по една нотариална сделка 
да обединят усилията си и работят съвместно нота-
риуси от две различни страни-членки на CNUE. Това е 
небоходимо и полезно при сделки с трансграничен еле-
мент, чиято полза произтича от различното граждан-
ство и постоянно местопребивавене на страните по 
нея или поради местонахождението на имота в трета 
държава. Част от документите следва да се набавят 
от страната, чиито гражданин е купувачът, а друга -  
от страната и съгласно правото на стрната, където 
се намира имотът. Отделен и значим елемент, опра-
вдаващ подобно съвместно сътрудничество е  дове-
рието към „личния” нотариус, на който гражданинът 
дълготрайно е поверявал личните си, имуществени въ-
проси и от чието съдействие би искал да се ползва и 
при трансграничната сделка за свое спокойствие. 
За членство в платформата е необходимо внасяне-
то на встъпителна такса, за определянето на която, 
страните са разделени на четири групи: І-ва група – 
22 000 евро, ІІ-ра група – 8 000 евдро, ІІІ- 6 000 евро, ІV-та 
4000 евро и V-та група 2 500 евро, които групи следват 
логиката на разпределението на страните и при опре-

деляне на годишните им вноски към CNUE  .  
България е в ІV-та група и определената за тази група 
встъпитална вноска би следвало да внесе нашата кама-
ра, ако се вземе решение за участие в платформата. 
Към момента има разкрити 292 акаунта на активни 
членове на EU FIDES.  От организацията на EU FIDES 
на този етап, биха желали да им бъдат предоставени 
имената и контактите на действащите нотариуси 
в европейските страни, за да може нотариус от една 
страна, при необходимост да потърси контакт със 
свои колега от друга страна за съвместна работа по 
определна сделка. 
Наскоро на сайта на EU FIDES са поместени два ти-
пови договора за уреждане на отношенията между ра-
ботещите по съвместна сделка нотариуси – единият 
кратък на Люксембургския нотариат и още един, дос-
та по-подробен на Испанския нотариат. 
Финансовото състояние на EU FIDES се отчете като 
много добро, през 2014г. проектът е работил с бю-
джет от около 120 хил.евро, за 2016г. приектобюдже-
тът е със същата приходна част и разходна около 90 
хил., или предвижда се да приключи с резерв от около 
30 хил.евро. 
Специалният гост на засединето Прзидентът на 
Международния съюз на нотариата – Г-н Даниел-Седар 
Сенгор, уважи с личното си участие всяко едно от съ-

общо събрание на CNUE
19-20 юни 2015г., софия  
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пътстващите заседането мероприятия, включително 
в рамките на престоя си проведе няколко важни и по-
лезни за българския нотариат срещи с ръководители на 
парламентарни групи и министри от кабинета. 
В своето изказване пред пленарното заседание, г-н 
Сенгор се спря на проблемите на различните нотари-
ати от Европейския съюз и другите страни от кръга 
на Латинския нотариат, които той намира за много 
сходни и почти идентични, тъй като са породени от 
един и същи източник. Като такива той посочи Све-
товната банка, МВФ и някои кръгове на Европейската 
комисия, които не отчитат съществената разлика 
между спецификата на нотариата от латински тип 
и другите свободни професии. Тези среди поставят в 
основата на своите концепции за развитие на иконо-
миката свободната конкуренция във всечки сфери на 
стопанския живот, като неоправдано фаворизират 
ролята на либерализицаята на всички професии, без да 
се държи сметка за тяхната специфика и неприложи-
мост на такъв универсален подход при тяхната уредба. 
Налице е един неоправдан стремеж на тези институ-
ции за дерегламентацията на всички видове свободни 
професии, като на влиянието на такива идеи понякога 
се поддават и отделни правителства. Международни-
ят нотариат се оказва заложник на отдавна същест-
вуващата борба за доказване между двете световни 
правни системи - англосаксонската и континентал-
ната, чиито съществени различия рефлектират и в 
същността на нотариалните функции. Не може да се 
приеме тезата, че англосаксонската система, която 
е „обезщетителна” и е устроена на принципа за съдава-
не на механизми за отстраняване на причинените от 
неправомерни действия вреди, е по-добра от континен-
талната, която по съществото си е „превантивна” и 
предвижда повече механизми и гарнции за превенция на 
гражданските правотношения, които да гарантират 
тяхното правомерно протичане, за да не се стига до 
правни спорове и въобще до нуждата от обезщетение. 
Затова в континенталната правна система мястото 
на нотариата е ясно дефинирано като гарант и значим 
елемент на ситемата, осигуряваща законосъобразно-
то възникване и протичане на гражданските сделки. 
Някои правителства, поддаващи се на налагащото им 
се внушение от идеолозите на англосаксонската сис-
тема, са склонни да омаловажават значението на но-
тариата като важно звено от системата за правна 
сигурност, поради което нотариатът трябва да има 
активна позиция и да провежда нужната разяснителна 
кампания, с всички подходящи средства, за да не се до-

пуска тези правителства да бъдат приведени в заблуда 
за предимствата на англосаксонската пред континен-
талната правна система.  
Друг аспект на нотариалното развитие в световен 
план, г-н Сенгор вижда в по-активното участие на всич-
ки действащи нотариуси в организационния живот на 
техните камари. Нотариусите във всички страни са 
много заети хора с техните преки служебни задължения 
и не им остава време да участват достатъчно актив-
но и дейностите на техните камари и международни-
те организации. А това е от изключително значение, 
когато става дума за отстояване на принципни и ос-
новополагащи фундаменти на нотариата от латински 
тип, за което само усилията на ръководствата им не 
са достатъчни. Нужна е широка разянснителна кампа-
ния, която да е насочена  към всички граждани, така и 
към техните правителства, за да се припонмя непре-
къснато, а тези които не знаят, да разберат, каква 
е добавената стойност, който привнася нотариуса 
в едно равнопоставено гражданско правотношение и 
какво е неговото значение за отстояването на граж-
данските права. Политиката на Световната банка е 
насочена към ултралиберализъм, от който негативите 
ще останат за обикновените и икономически зависими-
те хора. Също така, тя е за отмяна на автентичните 
актове, в съществуването на които тя вижда някак-
ва пречка пред бързото и безконтролно движение на 
капитали. Това е още едно необмислено предложение, 
защото без автентични актове на полето на търгов-
ските сделки не би имало никаква сигурност. Към UINL 
е създаена специална работна група по въпросите на 
обичайното право, чиято цел е да разкрие разликите и 
посочи предимствата на нашата правна система. Усе-
ща се англосаксонският натиск към Латинския нотари-
ат и стремеж всичко да се мери в пари, включително 
и правто. 

Председателят Жан Тарад съобщи тъжната вест, че 
след кратко боледуване ни е напуснал добрият приятел 
на Българската нотариална камара и уважаван от це-
лия европейски нотариат, френският нотариус Жан 
Пиер Фере, чиято памет форумът почете с едноми-
нутно мълчание. 
В изнесения от Председателя Жан Тарад доклад за 
случилото се между заседнанията на CNUE  и за своя-
та дейност в този период, се разбра колко активна 
и натоварена с динамизъм е неговата работа като 
представляващ Съвета. Съществува една европейска 
организация – Асоциация на Европейските поземлени 
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регистри (ELRA), чиито концепции по развитието и ре-
гистрацията на поземлеаната собственост не винаги 
съвпадат с тези на CNUE , поради което контактите 
с тях са важни предвид тяхната роля при воденето и 
поддържането на поземлените регистри. Последно, те 
са възприели, че следва да се водят от принципите на 
континенталното право при създаването и поддържа-
нето на поземлените регистри. През м.април тази ор-
ганизация е имала конференция в Залцбург, на която е 
участвал и председателят Тарад. Към CNUE е създаден 
специален Кризисен щаб, чиято роля е да следи проце-
сите в онези страни, в които са се порявили проблеми 
с нотариатите, както и да оказва нужното съдейсти-
ве за тяхното разрешаване чрез установяване на кон-
такти в ЕК и на правителствено ниво. В полезрение-
то на кризисния щаб попадна и българският нотариат 
след опитите за приобщаване на нотариални функции 
на лица без нотариална правоспособност направени с 
внесения ЗИД на ЗА. На 11-12.05.2015г. в Страсбург се е 
сътоял редовния конгрес на Френския нотариат, чиято 
тема е била правната сигурност в Европа. Председа-
телят докладва и за проведения избор за председател 
на Полоския нотариат, който е завършил с преизби-
рането на досегашния председател г-н Томас Яник. В 
отчетния период, Словенският нотариат е чествал 
своя 20 годишен юбилей, за което впоследствие по-под-
рабно разказа неговият председател г-жа Соня Крали. 
Г-н Тарад е провел среща и с ръководителя на Дирекция 
„Праводи” към ЕК, на която е разяснил разликта между 
„notary” и  „notary public”, за да могат преводачите да 
не бъркат двата термина и в преводите да използват 
правилния според конкретния контекст. Г-н Тарад спе-
циално изрази задоволството си от активното учас-
тие на българския представител нот.Ивайло Иванов в 
работата на Административния съвет, чиито член е 
той, както и изказа специалната си благодарност за 
създадената много добра организация от страна на 
българския нотариат като домакин и идеалните усло-
вия за работа на пленарното заседание. 
Г-н Пиер Беке, като Председател на Комисията по 
европейски въпроси към Международния съюз на но-
тариата запозна форума с някои аспекти от нейната 
работа. Той разясни, че комисията, която председател-
ства разглежда Европа в по-широк смисъл, тъй като се 
занимава с общо 39 европейски страни, от които 22 
са членовете на CNUE.  Комисията подготвя и ще под-
държа сайта „Уязвими личности в Европа”, на който в 
достъпен вид ще има полезна информация по различен 
кръг нотариални и други въпроси, както и фишове за 

наследяванто. В тях по една унифицирана форма и по 
единни критерии ще бъдат представни наследстве-
ните режими в страните от разширена Европа. Беке 
сравни нотариуса с крайъгълен камък, чието съществу-
ване се оправдава от социалния ефект. Затова трябва 
винаги да се мисли за териториалното разпределение, 
което да е така организирано, че да осигурява нотари-
уси във всички райони на страните и справедливи та-
рифи, гарантиращи достъпа до нотариалните услуги. 
Нотариусът е един посредник, който сближава страни-
те, а част от ролята му е да стабилизира поземлената 
собственост. 
Специално място в заседението се отдели и на под-
готвяната от ЕК директива за едноличните търгов-
ски дружества създавани по електронен път (SUP), по 
една изключително облекчена процедура, буквално по 
и-мейла и с капитал 1 евро. Подобна опростена форма 
вече е създадена в България, като се има предвид, че 
от няколко години минималния капитал на ООД е 2 лв. 
и регстрацията на търговец е възможна и по електро-
нен път, без да се изисква някакво специално качество 
на лицето, чиито електорен подпис се ползва за това. 
Ние вече имме горчивия опит от подобна либеразиция 
на режима и липсата на достатъчен контрол върху 
процесите по регистрация и промени в дружествата 
с дестките „откраднати” и източени фирми. Немският 
нотариат в лицето на неговия председател Йенс Бор-
ман се изказа определено негативно към този прект за 
директива, като и съобщи за някои свои действия свър-
зани с париране на нейното приемане поне в този й вид. 
Отговорник по директивата е чешкият еврокомисар 
г-жа Юрова, с която са водни няколко разговора, но коя-
то на този етап остава на досегашната си позиция за 
ползата от подобен безконтролен режим за съдаване 
на търговски дружества, макар това да е заплаха за 
сигурността на търговския обмен. 
         В сходен негативен смисъл за новите SUP дру-
жества се изказа и представителят на Австрийския 
нотариат, г-н Рудолф Кайндл. Според него, след като 
такава е концепцията на ЕК, то тогава трябва да се 
търси и някакъв друг, план „Б” , който дори и при този 
либерален режим да предвижда адакватно участие на 
нотариуса при търговската регистрация, в противен 
случай, последиците ще са нагативни за сигурността 
на търговските субекти. 
По въпроса от дневния ред относно движението на 
публични документи се проведоха разискваня относно 
подготвяния Регламент за публичните документи. Тук 
се дебатираше какво определение да бъде дадено на 
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публичния документ и дали да остане това, което е за-
ложено в Хагската конвенция. При наличието на опас-
ността  комисията да разшири обхвата на публичните 
документи, като към тях причисли и тези, които се из-
дават от търговските дружества, което на практика 
ще доведе до тяхната девалвация, преобладаваха мне-
нията, дефиницията на публичен документ да остане 
във вида заложен в Хагската конвенция. 

По отношение на сайта „Наследяване Европа” (www.
succession-europe.еu) предстоят промени. Същият 
е създаден от CNUE  с помощтата на ЕК, но сега по 
настояване на ЕК, съдържанието на сайта следва да 
се интегрира в платформата на ЕК електронно право-
съдие (Е-justice). Затова занапред CNUE няма да може 
да поддържа сайт с идентично съдържание. Тъй като 
сайтът в досегашния си вид е добил широка популяр-
ност и е посещаван от много потребители- повече от 
1,5 мил.посещения, не би било добре той да не се под-
държа повече. Самият домейн  www. succession-europe.
еu  е собственост на CNUE, което предполага той да 
бъде активен и занапред, независимо, че информацията 
ще бъде прелята в „Електронно правосъдие”, защото 
затварянето му би било в ущърб на имиджа на нота-
риата. В тази връзка се реши, за да не се дублира ин-

формацията с тази, която ще премине към сайта на 
ЕК, а сайтът към CNUE  да се запълни с нова и повече 
с практически характер, която да бъде в помощ и на 
лицата, които ще се интересуват издавенето на Ев-
ропейско удастоверение за наследство. Всяка страна 
ще попълни въпросници, които ще бъдат като база за 
унифицирана и структурирана информация свързана с 
наследяването във всяка една от 22-те страни членки 
на CNUE. Новият сайт ще дава отговори на практи-
чески въпроси и ще съдържа само правна, но не и данъч-
на информация. 

Съботната сесия на CNUE  започна със заседание на 
АРЕРТ (Европейската мрежа на регистрите на заве-
щания). В началото нейният предсдател г-н Карел То-
бак представи проекто-бюджет за следващата кален-
дарна година. Отчете се, че със събираните до сега 
средства, системата не може да мисли за развитие. 
Направено е много до момента, три проекта с Евро-
пейско финансиране са приключили успешно, благодаре-
ние на които са установени наследствените режими 
в страните и е изградна връзката между регистрите 
на членуващите в АРЕРТ държави. Насоката за раз-
витие е във връзка с Европеските удостовереиня за 
наследство (ECS). Всяка държава-членка по регламент 
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650 / 2012г. следва първо да изгради свой, вътрешен ре-
гистър на ЕУН, след което подобно на регистрите на 
завещания, те да бъдат свързани в общ регистър под 
егидата на АРЕРТ. Това, което отчитаме като недос-
татък на системата е, че търсеното не става едно-
временно и автоматично към всички регистри, които 
са свързани към АРЕРТ, а по етапно, чрез отправяне на 
отделни запитвания до всеки конкретен регистър, от 
който запитващия търси информация. Тази система 
според нас трябва да се усъвършенства, за да позво-
ли благодарение възможностите на електорните ре-
гистри, с едно запитване, търсенето да се извършва 
автоматично и да дава резултат за всички включени в 
ситемата национални регистри.  

В края на заседанието, думата беше давна последова-
телно на всеки едон от участващите нотариати, кои-
то имаха възможност да споделят какво е новото при 
тях и евентуално какви проблеми срещат. Ето някои 
от тях: 

БЪЛГАРИЯ: От наша страна изразихме още един път 
задволството си и благодарихме за високата оценка и 
доверието, което ни е гласувано, за да бъдем домакин 
на този отговорен форум и предхождащата го между-
народна конференция-  колоквиум. Споделихме, че въз-
приемаме това и като един засвидетелстван акт на 
подкрепа и израз на взаимопомощта на Европейския но-
тариат към разрешаването на създалата се пред си-
гурността на нотариалните удостоверявания със ЗИД 
на ЗА опасност от предоставяне на нотариални функ-
ции на лица, които не са нотариуси и чиято същностна 
характеристика на пристрастен защитник на една от 
спорещите страни, априори изключва съблюдаването 
на главното качество, което следва да притежава ор-
гана в охранителното, нотариално производство – не-
зависимост и безпристрастност. 
ИСПАНИЯ: Най-добрите новини дойдоха от Испанския 
нотариат. Неговият председател г-н Жозе Мануел Гар-
сия Колантес обяви, че по инициатива на адвокатската 
организация и приет един нов закон – Закон за добро-
волната юрисдикция, съгласно който на нотариуса се 
възлагат около 20 нови правомощия, които могат да 
бъдат упражнявани при липса на спор и представляват 
една алтернативна възможност за страните, която 
те могат да използват, включително прекратяване на 
бракове по взаимно съгласие, ликвидация на фирми в не-
сътоятелност, заповедно производство и др. 
УНГАРИЯ: Представителят на Унгарския нотариат ин-

формира, че ЕК е завела дело срещу държавата Унгария 
за нарушение на общностното законодателство, изра-
зяващо се в препятстване на упражняването на нота-
риалната професия от лица без унгарско гражданство. 
Предполагат, че ще го загубят, по подобие на делото 
срещу Германия, по което България и още няколко други 
европейски страни-членки бяха подпомагащи страни, 
но независимо от това, поддържат позицията на пра-
вителството, а именно, че при нотариалната дейност, 
се касее за упражняване на публична власт, поради кое-
то е допустимо от общностното право, в отделните 
държави-членки да съществуват допълнителни изисква-
ния за гражданство като предпоставка за упражняване 
на определени дейностти, включитилно нотариалната.
ЧЕХИЯ: Положителна стъпка e направена и в Чешкия 
нотариат - от скоро нотариусите са получили правото 
да извършват вписвания директно в Търговския регис-
тър.  

Организацията на пленарното заседание, на предхожда-
щия го колоквиум и съпътстващата програма бяха пер-
фектно подготвени и реализирани, за което не може да 
не отчетем изключителния принос на Зам.председате-
ля на камарата нот.Теодора Вуцова, както и активно-
то участие на тримата наши представители в между-
нардното нотариалното сътрудничество - нот.Ивайло 
Иванов, нот.Стела Даскалова и нот.Даниела Иванова, 
които бяха неотлъчно ангажирани в цялостната подго-
товка, организация и провеждане на събитията. 
Благодарение на техните организаторски качества, 
кумуникативност и ентусиазъм, всички официални и не-
официални мероприятия протекоха на едно много висо-
ко, европейско ниво, за което говорят и постъпилите 
в следващите дни отзиви на Председателя на CNUE  и 
Председателите на Висшия съвет на Френския нота-
риат и на Белгийската нотариална камара : 

                                                                                          

Брюксел/ 23.06.2015.
Господин Председател, 
Скъпи нотариус Катранджиев, 

От името на всички председатели от Съвета на но-
тариатите на ЕС, искам да Ви благодаря за отличното 
посрещане на всички нас  по случай пленарното Общо 
събрание на СНЕС. Организацията беше отлична във 
всеки един момент, и ние успяхме да се насладим на 
хубавия град София след нашата работа. 

общо събрание на CNUE
19-20 юни 2015г., софия  
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нотариален живот
общо събрание на CNUE
19-20 юни 2015г., софия  

Искам също така да Ви поздравя за конференцията, 
която беше организирана като отделно събитие към 
Общото събрание. Речите, които произнесоха вице-
премиерът и министърът на правосъдието доказаха 
доверието, което имат Вашите политически инсти-
туции в нотариата. Ето защо, след проведените сре-
щи, които успяхме да осъществим, съм убеден в раз-
витието  на въпросите, които в момента ангажират 
българския нотариат. 
Като благодаря отново на Вас и на Вашия екип за всич-
ки ваши усилия, Ви моля нотариус Катранджиев, да при-
емете най-искрените ми чувства. 

Нотариус Жан Тарад 
Председател на СНЕС 

                                                                                          

Париж / 25.06.2015.
До: Председателя Катранджиев 
Уважаеми господин Председател, 
Скъпи колега, 

Исках да Ви благодаря за посрещането, което органи-
зирахте за нас, по случай Общото събрание на Съве-
та на нотариатите на ЕС, което се проведе от 18 до 
20 юни 2015 г. Форумът беше много приятен, а двете 
вечери  прекарахме в дружелюбна атмосфера  и  добро 
настроение и се наслаждавахме на зрелищна и ефект-
на програма. 
И накрая - организационният екип доказа голям профе-
сионализъм и бързи реакции при провеждането на ме-
роприятието. Както колоквиумът, така и заседанието 
на Общото събрание бяха истински успех! 
Моля, г-н Председател, приемете моите най-искрени 
поздрави, 

Пиер-Люк Вожел, 
Председател на Висшия съвет на френския нотариат;

                                                                                          

Брюксел / 29.06.2015.

Скъпи г-н Катранджиев, 
Бихме искали да изразим искрената си благодарност за 
успешната организация на Общото събрание и на Кон-
ференцията в София на 18,19 и 20 юни 2015 г. 
Оценяваме Вашето гостоприемство и изразяваме удо-
волствието си от срещата с Вашите колеги. 
Вашият екип и Съветът на нотариусите на ЕС допри-
несоха с усилията си за гладкото протичане на срещи-
те, както и за представянето на интересни лекции и 
създаването на добра атмосфера за дискусии и научен 
обмен.
Това беше перфектен случай, в който  да обменим глед-
ни точки с представителите на другите европейски 
нотариати. 
Благодарни сме и за   това, че успяхте да осигурите 
присъствието на много политически фигури на конфе-
ренцията в четвъртък. 
Изразяваме задоволството си от двете вечери с раз-
нообразна програма, по време на които успяхме да нау-
чим повече за българската култура. 
Бихме искали специално да благодарим на нот. Ивайло 
Иванов за неговото участие в събитията и очакваме 
да продължим отличното си сътрудничество и в бъде-
ще. 
До скоро виждане на следващото европейско събитие. 

Искрено Ваш, 
Ерих Ван Трихт

Председател на белгийската нотариална камара 
 

                                                                                          



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
25

- Г-н Тарад, удовлетворен ли сте от работата на 
Общото събрание на Съвета на нотариатите от ЕС, 
проведено в София?

- Много съм доволен от начина, по който се проведо-
ха събитията в София. Преди Общото събрание се про-
веде колоквиум, който според мен беше много успешен  
за Българския нотариат, както благодарение на дина-
мичността на събитието, така и поради хората, кои-
то присъстваха. Колоквиумът беше отлично проведено 
събитие, много съм доволен също така и от работата 
на Общото събрание,  вчера и днес -  бяха взети няколко 
решения. СНЕС е изключително диманичен орган и нота-
риатите са много различни днес в различните държави 
- членки на организацията. Поради тази причина и деба-
тите винаги са много положителни.

- Какво още можете да кажете за колоквиума?

- Колоквиумът беше много интересен за мен, защо-
то лекторите бяха много прецизни и се ползват с голям 
престиж. Те всички представяха области, които позна-
ват много добре и, в които са тесни специалисти. Аз, 
като човек, който играе политическа роля, оцених ви-
соко и политическия аспект на събитието. Смятам, че 
събитията, които организираме, имат и политическо 
въздействие, и съм много доволен, че присъстваха вице-
премиерът, министърът на правосъдието, министърът 
на икономиката, посланика на Франция, който ни поче-
те с присъствието си. Като цяло това е много добро 
действие от страна на българския нотариат. 

- Как бихте определили мястото на българския 
нотариат в голямото европейско нотариално семейство?

- Българският нотариат има голямо значение. Като 
начало, той е бил движещата сила при осъществява-
нето на няколко проекта, като например АРЕРТ и ние 
разчитаме на неговата динамичност, която вие отново 
доказахте през тези няколко дни. 

Не забравям също така, че и един от членовете на 
моя Административен съвет е представител на бъл-
гарския нотариат. Нотариус Ивайло Иванов е много ва-
жен за нас. Той е интелигетно и динамично момче, което 
винаги прави много интересни предложения в рамките 
на Административния съвет. Българският нотариат 
има своето важно място. Това, което бих искал, е бъл-
гарският нотариат да продължи да работи със съседни-
те нотариати, защото това е от значение за неговото 
утвърждаване на местно ниво в различните региони на 
Европа. В този смисъл българският нотариат  има ва-
жна роля в тази част на Европа.

- Темата, която ще засегна, е обширна. Въпреки това 
можете ли да ни кажете накратко за мястото на новите 
технологии и ролята на нотариуса? Връзката нотариус 
- нови технологии?

- Да, наистина, ние обстойно обсъждахме този въ-
прос. Твърдо съм убеден, че европейските нотариуси мо-
гат да продължат да упражняват успешно дейността 
си в бъдеще, само ако са способни заедно да се организи-
рат и да създават инструменти, които да са на разпо-
ложение на европейските граждани. Тези инструменти 
могат да бъдат единствено дематериализираните. Раз-
витието на новите технологии днес е с изключително 
бързи темпове, а ние вече не сме хората на перото и на 
хартията, а на новите технологии. Задължително тряб-

интервю с
г-н жан тарад –
председател на съвета
на нотариатите
от европейсКия съюз
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ва да се развиват тези инструменти – както в собст-
вените ни държави, така и в другите. Това е бъдещето 
на нотариата. 

- Един личен въпрос: Kакви са били мотивите Ви да 
свържете живота си с нотариалната професия?

- Ако Ви кажа, че исках да стана нотариус, когато бях 
на 10 години, на възрастта, когато малките момчета 
искат да станат пожарникари, а малките момичета – 
медицински сестри, няма да ми повярвате, но всъщност 
това е истината. Исках да стана нотариус, когато бях 
на 10 години, когато все още не знаех какво точно оз-
начава това, Моите баба и дядо, които живееха в едно 
малко градче в Южна Франция, и винаги говореха за но-
тариуса, който живеел в градчето като за много важен 
човек, без чието одобрение и съвет те никога не са взи-
мали важно решение. Те винаги показваха голямо уваже-
ние към неговите думи, а аз - едно малко момче, исках да 
стана като този господин, на когото моите баба и дядо 
имаха такова голямо доверие. 

- Програмата Ви в София беше много натоварена. Ус-
пяхте ли поне малко да се запознаете с нашата столица?

- Имах възможност в сряда сутринта, когато прове-
дохме срещата в Министерство на правосъдието, да 
посетя Катедралата «Александър Невски» . Това посе-
щение беше много интересно и много ме развълнува и 
вдъхнови. Аз много обичам историята и историята на 
този район от Европа и оценявам високо шанса, който 
имах, а именно да посетя катедралата и да бъда запоз-
нат с нейната история. 

Накрая мога ли да добавя нещо? Един  личен комен-
тар. Никога няма да забравя, че съм тук днес благода-
рение на българския нотариат, който можеше да заеме 
председателското място на Съвета на нотариатите 
от ЕС. Мога да разбера неговите колебания и несигур-
ност. За мен лично е голяма чест и аз мисля всеки ден 
за това, че българският нотариат избра френския нота-
риат за председателството, а аз съм много щастлив 
и горд да бъда председател. За мен беше много важно 
заседанието на ОС на СНЕС да се проведе в София, за да 
мога да изкажа своята почит и уважение към българския 
нотариат. 

- Уверявам Ви, г-н Тарад, за нас е огромна чест и ние 
сме убедени, че сме взели правилното решение. Благодаря 
Ви!
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НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

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

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

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

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА В ПОКРЕПА НА ДЕЦАТА

2.намаляване на ДЕТСКАТА БЕДНОСТ

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

1. равен достъп до: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ, ЗАКРИЛА

ЗА УНИЦЕФ

ПРОЕКТИТЕ НА УНИЦЕФ, КОИТО ВИЕ КАТО БЛАГОДЕТЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ

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

4. работилници за РОДИТЕЛИ2. програма за РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

5. Подкрепа при ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА НУЖДО ОТ СЕМЕЙСТВО!
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НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!

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

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

Попълвате 
бланка за 

присъединяване 
към Договора и 
ставате част от 
глобалното 

СЕМЕЙСТВО на 
УНИЦЕФ

Дарявате поне от 
20ст. до 50ст. от  

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

Камара

Получавате 
Стикери, които по 
Ваше желание 
поставяте на 

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

Получавате 
месечен отчет с 
информация за 

това как 
дарението Ви 

помага на децата 
в нужда. 

Получавате 
годишен 

сертификат за 
участие и 
принос в 

програмата  
БЛАГОДЕТЕЛ. 

КАК ДА СТАНЕТЕ БЛАГОДЕТЕЛ И ДА ПРОМЕНИТЕ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА?

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

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!
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нотариален глобус

На 21 май 2015 год. се състоя среща между предста-
вители на Съвета на нотариусите на Нотариалната 
камара на РБ и представители на Нотариалната асо-
циация на Китай. Разговорите се проведоха по иници-
атива на китайските нотариуси в рамките на тяхно 
двудневно посещение в София.

От страна на гостите присъстваха г-н Дуан Уейн 
- Заместник–председател на Нотариална асоциация 
– Китай, Директор на нотариална кантора Мингксин, 
Кумнинг, провинция Юнан, г-жа Чанг Мию - Заместник 
– председател на Нотариална асоциация – Китай, Ди-
ректор на нотариална кантора „Фануо & Урумки“, г-н Ли 
Банкхи - Заместник-председател на Нотариална асоци-
ация Шандонг и г-жа Ли Ша - Заместник–директор на 
отдел „Международни отношения“ – Нотариална асоци-
ация – Китай. 

 Българската нотариална камара бе представена 
от г-н Красимир Катранджиев – Председател на Съве-
та на нотариусите, г-жа Теодора Вуцова - Заместник 

– председател на Съвета на нотариусите и членовете 
на Съвета на нотариусите: г-жа Валентина Механджий-
ска, г-н Дарин Трифонов и г-н Ивайло Иванов.

Гостите проявиха задълбочен интерес към про-
цеса, по който е преминала нотариалната реформа в 
България, както и към начина на функциониране на но-
тариалната система към днешна дата. С оглед пред-
стоящото трансформиране на Китайския нотариат 
за гостите бе изключително полезно да споделим своя 
опит. С огромно любопитство те посетиха и нотари-
алната кантора на колегата Ивайло Иванов, където се 
запознаха по-конкретно и с начина на работа. Заедно с 
това китайските нотариуси също отговориха любезно 
и изчерпателно на нашите въпроси като ни запознаха 
подробно за начина, по който функционира Китайския 
нотариат. На следващите редове имаме удоволствие-
то да споделим с нашите читатели това, което научи-
хме от китайските си колеги.               

среща между представители
на съвета на нотариусите на нотариалната Камара на рб
и представители на нотариалната асоциация на Китай
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част 1
история на КитайсКата нотариална система

Нотариалната система е важна част от правната 
система, която е широко приета от различни страни 
в света. В началото на основаването на Китайската 
народна република (КНР) през 1951 г. нотариалната дей-
ност се е извършвала от местния градски или окръжен 
съд, а ОРГАНИЧНИЯТ ЗАКОН за народните съдилища е 
съдържал разпоредби за нотариалните заверки. В на-
чалото на 1956 г. Министерството на правосъдието 
внася предложение в Държавния съвет за започване 
на нотариална дейност чрез създаване на нотариални 
служби, което е одобрено от Държавния съвет. След 
закриването на Министерството на правосъдието 
през 1959 г. нотариалната дейност отново започва да 
се изповядва от съдебната система. През този период 
вътрешната нотариална дейност е слаба и при поис-
кване се приемат само малка част заявки за чуждес-
транни нотариални заверки. Възстановено през 1979 
г., Министерството на правосъдието планира да въз-
станови и незабавно да развие нотариалната система. 
През март 1980 г. Министерството на правосъдието 
издава известие за създаването и управлението на 
нотариални служби. То регламентира, че на общинско 
и окръжно ниво ще бъдат създадени нотариални служ-
би, които ще се ръководят единствено от съдебната 
административна служба и ще извършват нотариална 
дейност от името на държавата. През април 1982 г. 
Държавният съвет на Китай издава Временен правил-
ник за нотариалните заверки на КНР, първият админи-
стративен закон относно нотариалните заверки, де-
финиращ нотариалната служба като удостоверяваща 
институция на държавата, подчинена на Министер-
ството на правосъдието, който потвърждава нотари-

алната система по законодателен път и я превръща 
във важна част от правната система на държавата. 
Впоследствие редица закони (като Гражданския проце-
суален закон и Закона за наследството), подзаконови 
актове и съдебна практика уреждат функциите, пред-
мета на дейност и правното действие на нотариални-
те заверки. През 2000 г. Държавният съвет одобрява 
План на Министерството на правосъдието за задъл-
бочаване на нотариалната реформа, който бележи на-
влизането в съществен етап на китайската нотари-
ална реформа. Като се опираме на напредналия опит 
на чуждестранни нотариални системи и като обобща-
ваме нашия собствен опит в нотариалната дейност, 
ние реформирахме формирането и функционирането 
на механизма на нотариалната институция съобразно 
естеството на пазарните посреднически организации, 
с което постепенно се премина от административно 
управление към самоконтролиращо се управление. Но-
тариалните служби можеха самостоятелно да упраж-
няват нотариална дейност и да носят съответната 
гражданска отговорност като социални организации 
със статут на юридическо лице. Реформата на нота-
риалната система напредна благодарение на този по-
лезен опит. На 1 март 2006 г. с влизането в сила на 
Закона за нотариалните заверки на Китайската народ-
на република, нотариалната система в Китай навлезе 
в нова ера.

част 2
заКонът за нотариалните заверКи на нашата страна

Законът за нотариалните заверки на Китайската 
народна република е първият закон за нотариалните 
заверки от основаването на Китайската народна ре-
публика. Той е основата на нотариалната система, ти-
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пична за Китай, и обща рамка, включваща нотариални 
служби, нотариуси, нотариални дела и въпроси, нотари-
ални процедури и т.н. Съгласно Закона за нотариални-
те заверки, функциите и позицията на нотариалната 
система е да се предотвратят спорове, които допъл-
нително се определят от нотариалното законодател-
ство. Той също така урежда задължителните нотари-
ални заверки, установява обхвата на нотариалната 
дейност и съдържа редица разпоредби за това, че но-
тариалната дейност следва да се извършва открито, 
честно и безпристрастно. Същевременно в закона мо-
гат да бъдат намерени и правата и задълженията, как-
то и строгите законови задължения на нотариалните 
институции и нотариусите. Съдържанието на нотари-
алната система в нашата страна е отразено в закона 
за нотариалната дейност.

A. Нотариална система за управление. В Китай се 
прилага комбинация от административно управление 
и секторно управление. Административното управле-
ние се извършва от Министерството на правосъдие-
то, чиито основни задължения са да създаде службите, 
разрешенията за практикуване, секторната регулация, 
административните наказания и др.; секторното упра-
вление се извършва от китайската нотариална асоци-
ация, заедно с 31 местни нотариални асоциации, чиято 
основна дейност е даване на насоки за работа, защита 
на професионалните права, бизнес обучение, професио-
нален обмен и т.н.

B. Ориентация на нотариалната служба. За разлика 
от други системи на континенталното право, Китай 
е ориентиран към нотариална институция. Нотариал-
ната служба е субектът на нотариалната дейност, но-
тариусът е този, който може да извършва нотариална 
дейност и да издава нотариално заверени документи, 
но каквато и да е отговорност, произтичаща от това, 
се поема от нотариалната служба.

C. Действие на нотариалните заверки. В Китай те 
произвеждат действие в три аспекта. Доказателстве-
ното действие означава, че нотариално заверените 
гражданско-правни актове, правни факти и документи, 
се считат като основа за установяване на определени 
въпроси, освен ако няма доказателства за противно-
то, достатъчни да оборят дадена нотариална завер-
ка. Изпълнителното действие означава, че с помощта 
на нотариално заверен документ, касаещ задължение 
за плащане с ангажимент на длъжника, че е готов да 
приеме изпълнението, задължението подлежи на юрис-
дикцията на компетентния съд, ако той бъде сезиран 
с молба за изпълнение срещу длъжника, в случай че длъж-

никът не изпълни или неправилно изпълни задължението 
си. Правното действие означава, че документ, подле-
жащ на нотариална заверка, трябва да бъде заверен в 
съответствие със законовите и административните 
разпоредби и той няма да има правна сила без нотари-
ална заверка.

D. Назначаване на нотариусите и квалификация. В 
Китай нотариусите се назначават от министъра на 
правосъдието, като следва да отговарят на следните 
условия: да са китайски граждани; да са на възраст от 
25 до 65 години; безкористни, честни, спазващи закона и 
достойни хора; да са издържали национален юридически 
изпит; с практически опит повече от две години в но-
тариална служба; или с друг юридически стаж най-малко 
три години и повече от една година в нотариална служ-
ба и с издържан изпит.

E. Вид нотариална дейност. В Китай тя е разде-
лена на две основни категории: едната е нотариално 
удостоверителната дейност, а другата е удостове-
рителна дейност, която не е нотариална. Първата е 
най-важната и основна дейност на нотариалните служ-
би, включваща основно 11 вида дейности, които изрич-
но са изброени в Закона за нотариалните заверки, като 
нотариална заверка на договор, нотариална заверка на 
наследства, нотариална заверка на едностранни прав-
ни актове, нотариална заверка на документи, включ-
ващи споразумения за делба на имоти и т.н. Втората 
произтича от дейността по удостоверяване и е олице-
творение на функцията по нотариалните услуги, като 
основно включва регистър за нотариални заверки, но-
тариални доверителни сметки, съхраняване на завеща-
ния/попечителство на наследства, изготвяне на доку-
менти, предоставяне на консултации и т.н.

F. Застраховка отговорност спрямо нотариална-
та дейност. В Китай тя започва от декември 2000 г., 
като заявителят е Китайската нотариална асоциация, 
а застрахованият са нотариалните служби, ангажира-
ни с нотариалната дейност в Китай, като застрахо-
вателната отговорност по принцип обхваща всички 
отговорности по нотариалните заверки, 200 пъти над 
премията в общото максимално обезщетение, и от 
1000 до 2000 пъти над таксата за нотариална заверка 
при индивидуални обезщетения, което като цяло отго-
варя на нуждите от обезщетение. В допълнение към 
застраховката, в Китай има и компенсационен фонд за 
нотариусите за допълнителна компенсация, който е де-
позиран в КНА, във всички провинциални асоциации на 
КНА и в местните нотариални служби.

G. Такси за нотариална заверка. Нотариалните 

КитайсКа нотариална асоциация
представяне на КитайсКата
нотариална система



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
32

нотариален глобус

служби в Китай са с нестопанска цел, така че таксите 
за нотариална заверка следват принципите на задължи-
телна такса и ниска цена, като най-вече се използват, 
за да компенсират основните разходи по нотариална-
та дейност. Освен това, всяка нотариална служба въз 
основа на съответните разпоредби следва да намалява 
таксите за лица, които трябва да получат правна по-
мощ. Има три основни режима на такси за нотариални 
заверки: първият е таксуване на всяка заверка, тоест 
според вида и броя на нотариалните заверки; вторият 
е таксуване съобразно интереса, с други думи, такса-
та е определен процент въз основа цената на интере-
са; а третият е таксуване по време, като съхраняване 
на свидетелство или друг документ, което се таксува 
с оглед времето на съхранението на документа.

част 3 
настоящата ситуация
на нотариалната
дейност в нашата страна

До края на 2013 г. има общо 12 725 нотариуси, 301 
повече от предходната година, което представлява 
увеличение с 2,4%, от които общо 5309 жени нотариуси, 
представляващи 41,72% от общия брой на нотариуси-
те. Има 16 314 нотариални сътрудници, 2120 повече от 
миналата година, увеличение с 14,9%, от които общо 
5309 помощник-нотариуси, 1471 повече от миналата 
година, увеличение с 19,2%. От тези нотариуси 10 592 
имат бакалавърска степен или по-висока, 83,24%. През 
2013 г. вече има повече от 2991 нотариални служби и 
над 12,58 милиона нотариални дела годишно като обем 
дейност с повече от 3,7 млрд. приходи, увеличение от 
12,33% на делата. Общият обем на вътрешната нота-
риална дейност нараства бързо, особено в областта на 
гражданските и търговските дела. 

От статистическа гледна точка сред десетте 
най-заверявани нотариално документи са договори 
(споразумения), пълномощни, истинност на документи, 
наследства, документи, разрешаващи предприемане-
то на действия по изпълнение, декларации, подписи (пе-
чати), наличие или липса на криминални досиета, род-
ствени връзки и надзор на място (field supervision). Сред 
тях тези, разрешаващи предприемането на действия 
по изпълнение и надзор на място са двата нови въпроси 
в този списък, появили се за първи път през последните 
години. В сравнение с 2012 г., делът на първите десет 
въпроса, посочени по-горе, нараства в общия обем на 
нотариалните дела.

част 4 
позиция на КитайсКата нотариална асоциация

Основана на 30 март 1990 г. и със седалище в Пекин, 
Китайската нотариална асоциация е националната но-
тариална организация, съставена от нотариуси, нота-
риални администратори и други специалисти, свързани 
с нотариалната дейност. Тя е с нестопанска цел и е 
саморегулираща се организация на нотариалната дей-
ност със статут на юридическо лице.

Националният конгрес на нотариалната система 
е върховният орган на Китайската нотариална асоци-
ация, който се провежда на всеки четири години. Се-
кретариатът на Асоциацията е постоянно действащ 
орган, който отговаря за ежедневната работа, когато 
националният конгрес не заседава. Като ръководеща 
институция на националната нотариална дейност, ос-
новните функции и правомощия на Китайската нотари-
ална асоциация са да упражнява контрол върху работа-
та на нотариалните органи и на нотариусите в цяла-
та страна; да съдейства на компетентните държавни 
ведомства в управлението и в даването на насоки на 
националната нотариална дейност, както и да разра-
ботва насоки за местните нотариални асоциации; да 
установява професионалните критерии; да защитава 
законните права и интереси на своите членове и да 
ги подкрепя в изпълнение на техните функции и право-
мощия в съответствие със закона; да поеме отговор-
ността за популяризиране на нотариалната дейност и 
да издава нотариални периодични издания: да отговаря 
за обсъждания, обмен и сътрудничество на нотариална-
та дейност с чужди страни и с Хонконг, Макао и Тайван.

От създаването си Китайската нотариална асоци-
ация се стреми да поддържа връзки и да си сътрудничи 
с чуждестранни нотариални институции, като офици-
ално е посетила повече от 20 нотариални асоциации 
от различни страни и райони. През март 2003 г. Ки-
тайската нотариална асоциация стана формално 71-
вата страна членка на Международния съюз на граждан-
ско-правните нотариуси. Като негов член Китайската 
нотариална асоциация е посетила Русия, Полша, Япония, 
Южна Корея, Аржентина, Бразилия и други страни, из-
градила е дългосрочни и стабилни програми за сътруд-
ничество в областта на обучението с чужди страни 
и райони, като например Франция и Квебек, Канада, за 
да осигури на китайските нотариуси добър достъп до 
чужд обмен и сътрудничество. Китайската нотариал-
на асоциация е готова да работи заедно с нотариуси 
от всички останали страни в света, за да развива но-
тариалната система в нашата страна и в целия свят.
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съдебна праКтиКа

в името на народа 
Върховният касационен съд, Четвърто гражданско 

отделение, в открито заседание на втори юни две хи-
ляди и четиринадесета година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бойка Стоилова
ЧЛЕНОВЕ: 1. Мими Фурнаджиева, 2. Велислав Павков 

при секретаря Цветанка Найденова в присъствие-
то на прокурора като разгледа докладваното от съди-
ята Павков гр.д.№ 123 по описа за 2014 год. и за да се 
произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на В. П. К. против 

решение № 3547/13.05.2013 г., постановено по гр.д.№ 
4737/2011 г. от ІV”в” състав на Софийски градски съд.

Ответниците по касационната жалба я оспорват с 
писмени отговори.

Касационната обжалване е допуснато с определе-
ние № 338/12.03.2014 г. на състава на ВКС. Материално-
правен въпрос, обосновал допустимостта на касацион-
ното обжалване е, притежава ли съпруг качеството на 
кредитор по смисъла на чл.135, ал.3 ЗЗД в хипотезата 
на сключен предварителен договор само от другия съ-
пруг /като купувач/ по време на брака, при наличие на 
изплатени суми по договора по време на брака и чии са 
правата по прекратяване или обявяване на окончате-
лен договор и изисква ли се съгласие за това на съпруга, 
невписан като купувач по предварителния договор. Ка-
сационното обжалване е допуснато в приложното поле 
на чл.280, ал.1, т.3 ГПК, доколкото по правния въпрос 

липсва задължителна съдебна практика.
По отговора на правния въпрос, състава на ВКС при-

ема следното:
Предварителният договор за продажба на недвижим 

имот не произвежда вещноправен ефект. По силата на 
предварителния договор не настъпва прехвърлянето 
на правото на собственост, като само при последно-
то, по силата на сключен между съпрузи граждански 
брак и режима на съпружеска имуществена общност, 
за купувач, който се намира в граждански брак, вещ-
ноправният ефект ще настъпи и за съпруга на купува-
ча, който не е страна по предварителния договор, при 
положение, че се сключи окончателния договор, респ. 
при постановяване на решение в този смисъл по иск 
с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД. Предварителният 
договор създава облигационно правоотношение един-
ствено между страните по него. Съпругът на купувач 
по предварителния договор, който не е посочен в пред-
варителния договор като купувач наред със съпруга си, 
не е страна в това облигационно правоотношение, не 
разполага с правната възможност да иска обявяване-
то на предварителния договор за окончателен, неза-
висимо от обстоятелството, че при сключването на 
окончателен договор ще придобие права върху имота, 
по силата на сключения граждански брак и режима на 
съпружеска имуществена общност. В същата насока, 
съпругът, който не е страна по предварителния дого-
вор, не разполага и с възможността да се разпорежда 
с правата и задълженията по предварителния договор, 
доколкото за него такива не се възникнали. Право на 
това притежава единствено страната по облигацион-
ното правоотношение. Предвид изложеното, съпруг на 
купувач, който не е вписан като купувач в предварите-
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лен договор, не е страна по същия и не е кредитор по 
отношение на продавача, по смисъла на чл.135 ЗЗД, тъй 
като за него не са възникнали права по предварителния 
договор.

По касационната жалба.
Съдът е приел, че предявения от В. П. К. иск с правно 

основание чл.135 ЗЗД е неоснователен, тъй като не е 
налице първата от кумулативно дадените в чл.135 ЗЗД 
предпоставки – ищцата не е кредитор по отношение 
на прехвърлителя по сделката за продажба на недвижим 
имот. До този извод съдът е достигнал, като е приел, 
че страни по предварителния договор са съпругът на 
ищцата и третото лице – продавач по атакуваната 
сделка, с която имотът, предмет на предварителния 
договор е продаден на трето лице. Тъй като предвари-
телния договор поражда само облигационни правоотно-
шения, то страни по него са само лицето, което го е 
сключило като купувач, независимо от обстоятелство-
то, че към онзи момент то се е намирало в граждански 
брак, като това обстоятелство не придава качест-
вото кредитор и на съпруга, по смисъла на чл.135 ЗЗД. 
Освен гореизложеното, съдът е приел, че по взаимно 
съгласие на страните по предварителния договор, съ-
щия е бил развален, като дадените суми по него са били 
върнати на купувача по предварителния договор, като 
едва след това е сключена и атакуваната по реда на 
чл.135 ЗЗД сделка в настоящото производство.

Предвид отговора на правния въпрос, правните из-
води на въззивния съд се споделят от настоящия съде-
бен състав. К. не притежава качеството на кредитор 
по смисъла на чл.135 ЗЗД, тъй като не е страна в обли-
гационното правоотношение, възникнало по силата на 
предварителния договор, за нея не са възникнали права-
та по този договор, изразяващи се в правната възмож-
ност да иска обявяването на предварителния договор 
за окончателен. Липсата на тази правна възможност 
води и до липса на качеството на кредитор, респ. води 
и до неоснователност на предявения иск с правно осно-
вание чл.135 ЗЗД.

С оглед изложеното, решението на въззивния съд, 
с което предявения иск с правно основание чл.135 ЗЗД 
е приет за неоснователен, следва да се остави в сила.

С оглед изхода на спора пред касационната инстан-
ция, в полза на ответниците по касационната жалба 
следва да се присъдят направените от тях съдебни 
разноски за тази инстанция, в размер както следва: 
в полза на ответника [фирма] сумата 600 лева, пред-
ставляваща заплатено от страната адвокатско въз-
награждение по представената по делото фактура 

№778/20.12.2013 г., а в полза на ответника М. Д. К. – сума-
та 1000 лева, представляваща заплатено от страната 
адвокатско възнаграждение по представения договор 
за правна защита и съдействие № 401209/20.12.2013 г.

Съдът намира възражението на касатора за пре-
комерност на заплатеното от М. К. адвокатско въз-
награждение за неоснователно. Цената на предявения 
иск, ведно от намиращото се на л. 28 от делото на СРС 
удостоверение за данъчна оценка, е 58 603,30 лева. Съ-
гласно Наредба №1 за минималните размери на адво-
катските възнаграждения – чл.7, ал.2, т.4, минималното 
адвокатско възнаграждение при тази цена на иска е в 
размер на 2080 лева, като договореното и заплатено 
от страната възнаграждение в размер на 1 000 лева 
не е прекомерно, предвид и осъществената процесуал-
на защита по обем, изразяваща се в отговор на каса-
ционната жалба и процесуалното представителство, 
осъществено от адв. Р. Пашова в открито съдебно за-
седание по делото.

Водим от горното, състава на ВКС, четвърто от-
деление на гражданската колегия

реши:
ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3547/13.05.2013 г., пос-

тановено по гр.д.№ 4737/2011 г. от ІV”в” състав на Со-
фийски градски съд.

ОСЪЖДА В. П. К. от [населено място], съдебен ад-
рес[жк], [жилищен адрес] чрез адв. Г.Х. да заплати на 
[фирма] съдебен дарес [населено място], [улица], ет. 
адвокатско дружество „Ц. и п.” сумата 600 лева, а на 
М. Д. К. от [населено място], съдебен адрес [улица] адв. 
Р.Пашова, сумата 1000 лева, на основание чл.78, ал.3 вр. 
чл.81 ГПК. 

Решението е окончателно.

Председател: Членове: 1. 2.

решение № 197 вКс
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С., 23.06.2015 год.

в името на народа 
Върховният касационен съд на Република България, 

Второ гражданско отделение, в закрито заседание на 
девети юни през две хиляди и петнадесета година, в 
състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЛАХОВ
ЧЛЕНОВЕ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА
ВЕСЕЛКА МАРЕВА

като разгледа докладваното от съдия К. М. ч.гр.д. № 
1254 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид 
следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба вх. № 

6090 от 23.02.2015 г. на [фирма], [населено място] 
чрез юрисконсулт Р. Г. против определение № 398 от 
3.02.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 333 по описа за 
2015 г. на Окръжен съд-Варна, с което е потвърдено 
определение от 13.01.2015 г. на съдия по вписванията 
при Варненски районен съд за отказ на вписване по 
молба вх. № 446/13.01.2015 г. /погрешно посочена с вх. 
№ 301/12.01.2015 г./ по описа на АВ, СВ-В., подадена от 
[фирма], [населено място].

За да се произнесе налице ли е основание за допуска-
не на касационно обжалване на атакуваното въззивно 
определение, съставът на ВКС взе предвид следното:

[фирма], [населено място] е поискало да бъде извър-
шено ново вписване на договорна ипотека, вписана с 

акт № 61, том ХІІ, вх.рег.№ 24685/2004 г. в Службата по 
вписвания. С определение от 13.01.2015 г. съдията по 
вписванията е отказал вписването с мотиви, че в слу-
чаите на чл.18, ал.4 ПВ новото вписване следва да се из-
върши по същия ред, както и първоначалното вписване 
и относно съдържанието на молбата и приложенията 
към нея важат същите изисквания, поради което след-
ва да бъдат представени данъчна оценка и декларации 
по чл.264 ДОПК на ипотекарните длъжници, каквито в 
случая липсват. Варненският окръжен съд е възприел 
посочените мотиви и с атакуваното определение е 
потвърдил отказа по за ново вписване на ипотеката.

К. поставя въпросът: Изискванията на чл.264, ал.1 
ДОПК по отношение представянето на писмена де-
кларация от длъжника за липса на непогасени подлежа-
щи на принудително изпълнение задължения за данъци, 
мита и задължителни осигурителни вноски и данъчна 
оценка за наличието или липсата на непогасени данъчни 
задължения за имота приложими ли са при подновяване 
/чл.172, ал.1 ЗЗД/ и ново вписване на ипотеката /чл.172, 
ал.2 ЗЗД/ или са приложими само в случай на учредяване 
на ипотека, по който е удостоверил основанието за до-
пускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.2 ГПК, 
тъй като в приложеното определение от 16.01.2015 г. 
по ч.гр.д. № 7/2015 г. на Окръжен съд-Монтана, с което 
е прието, че декларацията по чл.264 ДОПК не е предви-
дена като задължително приложение към заямлението 
за ново вписване на ипотеката, тъй като длъжникът 
не поема нов дълг и не обременява имуществото си с 
ново обезпечение, за да е нужно да подаде декларация 
по чл.264 ДОПК, а и новото вписване се извършва с ед-
ностранно волеизявление на кредитора и той не може 
да бъде задължен да изиска от своя длъжник деклара;ия 

съдебна праКтиКа

определение по гр.д.
№1254 от 2015 г., вКс ii гр. отд.
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по чл.264 ДОПК.
По основанието за допускане на касационно обжал-

ване:
Настоящият състав на ВКС приема за правилна 

практиката по приложеното към частната касационна 
жалба определение от 16.01.2015 г. по ч.гр.д. № 7/2015 г. 
на Окръжен съд-Монтана по следните съображения: До-
говорна ипотека, която не е подновена в 10 годишния 
срок от учредяването й, но не е заличена, има за после-
дица само изрично визираната в чл.172, ал.2 ЗЗД – ипо-
теката може да се впише наново, но се променя редът 
й /от новото вписване/. У. в чл.172, ал.2, изр.първо ЗЗД и 
чл.18, ал.4 ПВ израз „може да се впише наново” обоснова-
ва тълкуване, че правната норма не предвижда сключ-
ване на нов ипотечен договор, тъй като в този случай 
законовият термин би бил „учредена”. След като зако-
нът говори за „ново вписване”, а не за „ново учредяване”, 
то не се изисква ново сключване на ипотечен договор, 
ново съгласие на длъжника и спазване на другите изиск-
вания на чл.167 ЗЗД, както и правилата за вписване на 
новоучредена договорна ипотека. Редът за подновява-
не или ново вписване на договорна ипотека е уреден в 
чл.18 – по молба на кредитора, подадена в два еднакви 
екземпляра, придружена от договора за ипотека, като 
молбата трябва да съдържа данните за първоначал-
ното вписване. Други особени правила за ново вписва-
не на ипотека по чл.172, ал.2 ЗЗД и чл.18, ал.4 ПВ не са 
уредени и след като новото вписване се извършва по 
едностранно волеизявление на ипотекарния кредитор, 
без да е необходимо съгласието или съдействието на 
ипотекарния длъжник, то не е необходимо представя-
не на изискуемите от чл.264 ДОПК декларация от ипо-
текарния длъжник и данъчна оценка на ипотекирания 
имот. От принципното разбиране за еднаквия ред на 
извършване на подновяването по чл.172, ал.1 ЗЗД и но-
вото вписване по чл.172, ал.2 ЗЗД на договорна ипотека, 
като разликата между двете хипотези е само запазва-
не или не на реда на вписването, изхожда и практиката 
на ВКС по Определение № 278/30.06.2010 г. по ч.гр.д. № 
238/2010 г., ІІ г.о. и Определение № 69/26.01.2012 г. по 
ч.т.д. № 818/2011 г., І т.о.

По основателността на частната касационна жал-
ба:

С оглед отговора, обусловил допускане на касацион-
но обжалване, следва, че атакуваното определение на 
Варненския окръжен съд и потвърденото с него опре-
деление от 13.01.2015 г. на съдия по вписванията при 
Варненския районен съд са неправилни и следва да бъ-
дат отменени, като на съдия по вписванията при Вар-

ненския районен съд се укаже да извърши исканото от 
[фирма], [населено място] ново вписване на договорна 
ипотека.

С оглед изложените съображения Върховният каса-
ционен съд на Република България, Второ гражданско 
отделение 

определи:
ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 

398 от 3.02.2015 г., постановено по ч.гр.д. № 333 по опи-
са за 2015 г. на Окръжен съд-Варна.

ОТМЕНЯ определение № 398 от 3.02.2015 г., постано-
вено по ч.гр.д. № 333 по описа за 2015 г. на Окръжен съд-Ва-
рна и потвърденото с него определение от 13.01.2015 
г. на съдия по вписванията при Варненски районен съд 
за отказ на вписване по молба вх. № 446/13.01.2015 г. /
погрешно посочена с вх. № 301/12.01.2015 г./ по описа 
на АВ, СВ-В..

ВРЪЩА делото на съдия по вписванията при Вар-
ненски районен съд за извършване на ново вписване на 
договорна ипотека по молба вх.№ 446/13.01.2015 г. на 
[фирма], [населено място].

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
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Общо определение за „давност” в обективното пра-
во няма. Придобивната и погасителната давност са 
отделни правни институти Общото между тях е че 
са юридически факти от категорията на събитията, 
които се осъществяват чрез изтичане на период от 
време, с който правната норма свързва определени 
правни последици. Различно е приложното  им поле, фак-
тическия състав, при който настъпва всяка от тях и 
последиците им. 

Погасителната давност е период от време, опре-
делен от закона, в който носителя на едно субективно 
право, ако не го упражнява, изгубва правото да търси 
защитата му. Ако длъжникът изпълни задължението си 
и кредиторът получава престанията на правно основа-
ние. Длъжникът не може да иска обратно даденото - чл. 
118 ЗЗД. Погасителната давност се отнася за по-ши-
рок кръг права включително и за ограничените вещни 
права.

Придобивната давност е способ за придобиване на 
правото на собственост, или ограничено вещно право 
върху чужда вещ в резултат на фактическо упражнява-
не съдържанието на това право в определен от закона 
период от време. Фактическият състав на придобив-
ната давност за недвижими имоти, съгласно чл. 79 ЗС 
включва владение и изтичане на десет годишен период 
от време. Срокът започва да тече от установяване 
на владението. Изтече ли срокът, владението се тран-
сформира автоматично в право на собственост. Изис-
куемото от чл. 120 ЗЗД във вр. с чл. 84 ЗЗД позоваване 
на изтеклата придобивна давност не е елемент от 
фактическия състав на придобивната давност. В този 
смисъл бе разрешен с ТР № 4/17.12.2012г. на ОСГК на 
ВКС дългогодишния спор в теорията и съдебната прак-
тика относно това, дали с изтичане на изискуемият се 
от закона срок на владение автоматично се придобива 
правото на собственост, или е необходимо, като тре-
ти отделен елемент от фактическия  състав на при-
добивната давност да има и позоваване на нея като 
оригинерен способ за придобиване на собствеността. 
Прие се, че позоваването е процесуално средство за 
защита на материално правните последици от изти-

чане на придобивната давност, които се зачитат към 
момента на изтичане на законовия срок. Това означа-
ва, че следва да се изследва кога е започнал да тече 
срока за придобивната давност, дали до изтичането 
й /10 или 5 години/ тя не е спирана или прекъсвана. В 
постановлението в производството по обстоятел-
ствена проверка и в нот. акт следва да се отразява 
кога е придобито правото на собственост. След из-
тичане на придобивната давност, бившият владелец 
вече е собственик с произтичащите от това права и 
задължения и е без значение ако има прекъсване на вла-
дението, като едно от правомощията на собственика. 
Преди да изтече давността, отказът от нея е недей-
ствителен - чл. 113 ЗЗД. След като изтече кпоща, при 
наличие на владение се придобива правото на собстве-
ност, т.е. отказът е от правото на собственост по 
чл. 100 ЗС. Отказ от изтекла давност ще се реализира 
на практика когато владелеца не се позове на изтекла-
та придобивна давност – не я предяви чрез един от 
трите способа – чрез иск, чрез възражение, или чрез 
снабдяване с н.а. по обстоятелствена проверка

Владението, като елемент на придобивната дав-
ност е фактическо състояние за разлика от правомо-
щието владение от правото на собственост. То про-
явява действието си от момента на установяването 
и се доказва със свидетелски показания. Писмените до-
казателства обикновено подкрепят, или опровергават 
установеното от свидетелите. „Владението е упраж-
няване на фактическа власт върху вещ, или ограничено 
вещно право, която владелецът държи лично, или чрез 
друг като своя” – чл. 68, ал.1 ЗС.  

Обективния елемент на владението – фактиче-
ската власт върху веща включва фактически дейст-
вия, които недвусмислено манифектират власт върху 
имота по съдържание като на собственик - / ПП-6-74/. 
Ако предмет на владение е ограничено вещно право – 
действията по манифестиране на упражняване на фак-
тическата власт следва да са по съдържание като на 
притежател на това право. 

Ако обаче тези действия се извършват със съгла-
сието на собственика, респективно на владелеца те 

придобивна давност
Автор: Бонка Дечева – съдия във ВКС
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са търпими действия. Те не са проява на обективния 
елемент на владението – не са владение. Търпими спо-
ред правната теория са всички онези действия, които 
представляват според обстоятелствата незначител-
но безпокойство на собственика или владелеца на един 
недвижим имот, които се извършват с изричното или 
предполагаемо съгласие на владелеца и за които може 
да се допусне, че той би търпял да се извършват само 
поради обикновена любезност, добронамереност, гос-
топриемство, по силата на лични отношения и поради 
това да се смятат за извършени с неговото съгласие. 
Пример за такива действия е когато някой разреши 
друг да се настани временно да живее в неговата 
къща. Търпимите действия са позволени действия, но 
не са упражняване на права. Те почиват на добри чо-
вешки, или междусъседски взаимоотношения. Характе-
ризират се с откъслечност и несистемност – преми-
наване през имота, складиране на материали докато 
трае строежа. Те са действия, а не фактическа власт 
и по това трябва да се различават от държането и 
от владението, поради което и не могат да служат за 
основание за придобиване на владение. Тези действия 
се различават от държането и по това, че обикнове-
но държането се упражнява по силата на съгласие със 
собственика (носителя на вещното право) или владе-
леца, т.е. по силата на договор най-често и е трайно 
установена фактическа власт. Р № 483/11.12.2012г. по 
гр.д.№ 493/2012г. І гр.о., 

Когато търпимите действия не са откъслечни и не-
системни, а по съдържание се покриват със съдържание-
то на вещно право, те могат да доведат до придобива-
нето му. В решение №679/11.04.67г. по гр.д.№2077/66г. 
на ВС, І ГО, възприето и в Р № 399/24.10.2011г. гр.д.№ 
1203/10.І гр.о. е прието, че правото на строеж може да 
се отстъпи и с тъй наречените търпими действия – 
когато собственикът на земята допусне трето лице 
да строи за себе си сграда и не му пречи на владение-
то на сградата в продължение на десет години. В този 
случай лицето, което е построило сградата за себе си, 
става неин собственик по давност.

 Съизволителни действия - притежателят на едно 
вещно право ги упражнява по силата на самото свое 
право. Носителят на вещното право не е задължител-
но да извършва такива действия, но те са част от 
съдържанието на правото, което притежава. Извърш-
ването им не засяга права на трети лица, а неизвърш-
ването им не създава права. Суперфициара може да 
складира строителни материали върху чуждия имот, 
върху който му е учредено право на строеж, но може да 
построи сграда и без да складира материалите върху 
този имот. Правото на собственост върху постройка 
дава правото да се ползва и незастроената част от 
дворното место – 64 ЗС. Това не лишава собственика 

от възможността да ползва имота си – да отглежда 
дървета, да поставя оранжерии върху собствения си 
терен. Това са съизволими действия за него. Не извърш-
ването им не създава права за суперфициара. Ако те 
бъдат извършвани, собственика трябва да търпи съз-
даденото правно положение поради това, че е закупил 
застроена земя, която има обслужващо положение спря-
мо постройките. Ако суперфициара иска за придобие 
дворното место, следва да докаже, че владее част от 
терена, която е извън необходимата му за ползването 
на постройките - чл. 64 ЗС. / Р № 538/19.06.2009г. по 
гр.д.№ 3047/2007г. ІІІ гр.о. ВКС, Р № 30 от 6.02.2009 г. 
на ВКС по гр. д. № 3470/2007 г., III г. о., ГК/. Съизволи-
телните действия нито установяват владение, нито 
го отнемат. / Р № 245 от 14.01.2014 г. на ВКС по гр. д. № 
4491/2013 г., II г. о., ГК,/

Субективният елемент на владението – намерение-
то за своене е трудно доказуемо, защото е психическо 
състояние, поради което законодателят установява 
законова оборима презумпция в чл. 69 ЗС.  Предполага 
се, че владелецът държи вещта като своя, освен ако 
не се установи, че я дължи за другиго. Намерението се 
изразява външно чрез различни действия, които фак-
тически запълват съдържанието на правомощието на 
собственика, или на ограниченото вещно право, чието 
придобиване се цели. Презумпцията ползва владелеца, а 
не държателя. Без правно значение е дали владелецът 
знае кой е собственик на вещта и дали този собстве-
ник е предприел действия спрямо трети лица за защи-
та на вещното си право. Р № 280/24.10.2011г. гр.д.№ 
344/2010г. ІІ гр.о. Действията, манифестиращи наме-
рението следва да стигнат до собственика /когато 
това е възможно/. Когато се завладяла изцяло чужд 
имот, презумпцията на чл. 69 ЗС действа дори да няма 
основание за установяване на фактическата власт. 
Предвид липсата на основание, имота се придобива 
след 10 години. Р № 45/16.03.2015 по гр.д.№ 6533/2014 
г. ІІ гр.о.

Презумпцията на чл. 69 ЗС се прилага и в отношения 
между съсобственици независимо на какво основание 
е възникнала съсобствеността, но тук отношенията 
са усложнени, тъй като всеки от съсобствениците 
има право да ползва вещта, а ако я владее само един 
от тях, не винаги е ясно дали това владение се раз-
простира върху цялата вещ, или само върху идеалната 
част на този съсобственик, а за частите на другите 
съсобственици той упражнява държане по смисъла на 
чл.68, ал.2 ЗС. В ТР №1/06.08.2012г. по тълк.д.№1/12г. 
на ОСГК на ВКС е направено разграничение между две-
те хипотези - кога съсобственикът владее вещта 
изцяло за себе си и кога владее само своята идеална 
част и държи частите на останалите съсобствени-
ци. Разграничителният критерий е начинът, по който 
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е установена фактическата власт върху вещта. Ако 
фактическата власт е установена на основание, което 
изключва владението на другите съсобственици, наме-
рението на владеещия съсобственик по отношение на 
цялата вещ се предполага. Възможни са следните при-
мери, илюстриращи тази хипотеза:

- пример 1 едно лице закупува имот, на който прода-
вачът не е единствен собственик. В този случай купу-
вачът започва упражняването на фактическата власт 
само за себе си, без да се съобразява с правата на дру-
гите съсобственици, които не са били продавачи по 
сделката. Затова по отношение на тях се приема, че 
той владее изцяло вещта, че не е държател на идеални-
те им части и при позоваване на придобивна давност 
не е необходимо да доказва, че е отблъснал владението 
им. 

- пример 2 когато един от съсобствениците строи 
с декларация по чл. 56, ал.3 ЗТСУ /отм/ без да е вписана 
тази декларация /заявление/ в съсобствено дворно ме-
сто, установеното въз основа на извършеното строи-
телство владение изключва владението на останалите 
дали съгласие собственици /владелци/  Р № 294/14 от 
07.01.2015г. по гр.д.№ 4050/2014г. В отношенията им 
с другите съсобственици действа презумпцията на 
чл.69 ЗС. 

- пример 3 след смъртта на общ наследодател един 
от сънаследниците живее постоянно в съсобствения 
/сънаследствен/ имот, той е единствен за него и се-
мейството му, подобрява го и го надстроява и това 
пряко се възприема от другите сънаследници, които 
не се противопоставят в период от 10 години – Р № 
484/04.02.2013г. по гр.д.№ 740/2011г. І гр.о. Тези дейст-
вия показват промяна на намерението.

Обратно – ако фактическата власт е установена 
на основание, което предполага владението и на други-
те съсобственици, тогава владеещият съсобственик 
е само държател на идеалните части на останалите 
съсобственици. 

- примери: Такива са  всички случаи на универсално 
правоприемство от няколко правоприемника /придоби-
ване на имот от наследници при откриване на наслед-
ство/, на частно правоприемство, на общо придоби-
ване на имот /вещ/, която е била СИО и след развода 
остава съсобствена. 

Във всички тези случай ако няма основание, на кое-
то да е променено държането на частите на другите 
съсобственици във владение за себе си, или реализира-
не на недвусмислени действия за това, презумпцията 
на чл. 69 ЗС не се предполага, т.е. не се предполага че 
ползването на имота от един от съсобствениците е 
владение на целия имот за него. В отношенията меж-
ду завляделия такъв имот и другите съсобственици 
действат специвичната уредба на съсобствеността 

– чл. 30-32 ЗС. Всеки съсобственик може да се ползва 
от общата вещ – чл. 31 ЗС. Затова този който ползва 
вещта се явява държател на правата на останалите 
съсобственици. За да започне да тече в негова пол-
за придобивна давност е необходимо да демонстрира 
промяната в намерението си чрез действия, които 
отричат правата на останалите съсобственици.  Р № 
381/25.10.2010г. гр.д.№ 37/2010г. ІІ гр.о.

Вписването на констативен нот. акт, издаден по 
обстоятелствена проверка не е действие на демон-
стриране на промяна на намерението, защото Пра-
вилника за вписванията не съдържа задължение за съ-
собствениците да следят за извършените вписвания. 
Вписването разрешава колизията на права при прехвър-
ляне от един и същ собственик. /Р № 161/19.07.2013г. 
гр.д.№ 1163/13 ІІ гр.о. /  Преценено с други обстоятел-
ства обаче може да доказва намерение за своене като 
собственик, защого това е едно от действията за 
позоваване на давността и според преобладаващата 
практика манифестира намерение за своене. Ако е съ-
четано с деклариране пред данъчните власти то де-
монстрира намерение – всеки следва да си плаща данъ-
ците и така да се уведоми дали за имота има откри-
та партида от друг. Съчетанието на тези действия 
с трайно установена фактическа власт установяват 
владение.

За разлика от владението, държането е упражнява-
не на фактическа власт върху вещ на някакво основа-
ние, което изключва владението – договор, водене на 
чужда работа без натоварване, съсобственост и полз-
ване на имота от един от съсобсвениците за частите 
на другите. Чрез активни действия, които отричат 
владението на другите, респективно на собственика, 
може държането да се трансформира във владение за 
себе си. При наличието на уговорка за ползване между 
собственика и упражняващото фактическата власт 
лице последното държи вещта за собственика дори 
помежду им да е постигнато съгласие за последващо 
прехвърляне на собствеността В този случай държа-
телят субективно продължава да има знание, че пра-
вото на собственост не му принадлежи. Очакването 
за придобиване на правото на собственост въз основа 
на сделка изключва намерението вещта да се свои Р № 
150/14.06.2013г. гр.д.№ 1492/2013г. ІІ гр.о.

Други признаци на владението: фактическата власт 
следва да се осъществява постоянно, спокойно, явно и 
несъмнително с намерение да се свои вещта. Тези при-
знаци могат да имат различно проявление при владение-
то на различните имоти според техния вид, предназна-
чение и начин на ползване. Осъществяването  на всеки 
един от тях се преценява конкретното въз основа на 
установените факти. Р № 503/02.05.2012г. по гр.д.№ 
83/2011г. І гр.о. Р № 262/01.11.2012г. гр.д.№ 439/12.ІІ гр.о.

придобивна
давност
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Владението да е постоянно означава друго лице да 
не е завладявало имота за период от шест месеца, 
като е започнало само да извършва владелчески дейст-
вия, защото ако е така, той ще има право на владелче-
ска защита. 

Владението трябва да е непрекъснато по аргумент 
от чл. 81 ЗС Ако се изгуби владението за повече от 
шест месеца, придобивната давност се счита пре-
късната. Прекъсването е по отношение на всички, а 
не само по отношение на този към който е насочено 
владението и който е извършил действия, за да го пре-
късне.

Изгубването на намерението да се свои вещта 
като своя води до превръщането му в държане, но зако-
нът не изисква владелецът непрекъснато да се демон-
стрира владението. В чл. 83 ЗС е установена презум-
пция, че който докаже, че е владял в различни времена, 
предполага се че е владял в промеждутъка, освен ако не 
се докаже друго. Временната невъзможност на владе-
леца да упражнява фактическа власт върху вещта без 
някой друг да е установил владение върху нея не води до 
прекъсване на владението, респективно до изгубване-
то му. Ако имота не се ползва за период от време пора-
ди наводнение, свлачище, или защото владелеца е болен, 
временно отсъства от страната – това не означава, 
че той е изгубил владението. За да е изгубено владение-
то трябва трайно владелеца да е лишен от имота. Този 
който твърди, че владението е прекъснато трябва да 
докаже прекъсването.

Владението трябва да е несъмнително – да са ясни и 
двата елемента, да са изявени чрез действия, които не 
са двусмислени. Непрекъснато и необезпокоявана, като 
признаци на владението нямат отношение към явност-
та и несъмненост. Владението да е несъмнително оз-
начава да е осъществявано по начин, който да разкрива 
желанието на владелеца да държи вещта като своя, а 
да е явно означава намерението на владелеца да свои 
вещта за себе си да е противопоставено на собстве-
ниците, това намерение да се упражнява така, че всеки 
заинтересован да може да научи за него, като тежест-
та на доказване на тези признаци на владението е на 
лицето, което се позовава на придобивна давност. Р № 
436 от 21.03.2006 г. по гр.д. № 1366/2005 г./, ВКС, ІV г.о.  
Р № 45/15.04.2014г. по гр.д.№ 6619/2013г. ІІ гр.о.

Владението да е спокойно е било изискване по ЗИСС. 
Сега това се извежда от чл. 75, тълкувана във вр. с 
чл. 76 ЗС. Владелецът, а и държателят срещу когото 
владението е отнето по насилствен начин има право 
на защита. Владението да е спокойно означава да не е 
установено и поддържано с насилие. 

Владението се придобива чрез завладяване с ед-
ностранни действия лично, или чрез друг, или чрез съ-
гласието на предишния собственик /владелец/. 

Завладяване на безстопанствени имоти не може 
да има, защото съгласно чл.6 ЗС първоначална редак-
ция в сила до 17.04.1990г. и следващата редакция от 
ДВ бр. 77/17.09.1991г. до влизане в сила на ЗДС и ЗОбС 
– 01.06.1996г./ държавата е собственик на „имотите, 
които нямат друг собственик”, а съгласно чл. 86 ЗС не 
може да се придобива по давност до 17.04.1990г. социа-
листическа собственост, а след това държавна и об-
щинска собственост от 17.09.1991г. до 01.06.1996г.  

Не може да се придобие по давност недвижим имот, 
който е придобит вече от същия субект на друго осно-
вание. Собственикът упражнява фактическата власт 
върху имота като елемент от това право, но не и с цел 
да придобие същото право повторно на друго правно 
основание / Р № 159/01.07.2014г. по гр.д.№ 1435/14 г. І 
гр.о.

Придобиване на владението за другиго има когато 
лице, което има намерение да свои вещ възлага на друго 
лице да установи фактическа власт върху същата вещ, 
което няма намерение за своене. Между възлагащия и 
изпълнителя има мандатно правоотношение. В този 
случай намерението може да изпреварва установяване-
то на фактическата власт, но когато се насложат и 
двата елемента има владение. Не е необходимо владе-
ещият за други го да предава фактическата власт на 
поръчващия, защото владелеца действа за него. 

Особен вид владение за другиго е владението на ЮЛ. 
Представляващият го държи вещта, но за ЮЛ. Особе-
ното е, че той формира и волята на ЮЛ и действа от 
негово име, т.е. държи вещта от името и за негова 
сметка. 

Когато владението е предадено от предишния 
собственик, или владелец говорим за квазиправодаване, 
защото се предава владението като фактическо със-
тояние, т.е. не субективно право. Съгласието не е не-
обходимо да е формално освен ако не се касае за добро-
съвестно владение. Предаването на владението може 
да стане и с конкулдентни действия. Когато владе-
нието е установено чрез предаване на фактическата 
власт и няма данни тя да е отнета действа презумпци-
ята на чл. 69 ЗС и на чл. 83 ЗС – приема се, че имота се 
владее без прекъсване  Снабдяването на собственика с 
акт за установяване на правата му не отнема факти-
ческата власт от владелеца и не е основание почл.116 
ЗЗД и за прекъсване на давността. / Р № 45/16.03.2015г. 
по гр.д.№ 6533/2014г. ІІ гр.о.

Когато владението е предадено въз основа на ни-
щожна, или унищожаема сделка /но с изключение на слу-
чай, когато нищожността се държи на порок във фор-
мата/ собствеността се придобива само с дългата 
давност – ПП-6-74. Лице, построило сграда в имот, кой-
то е придобил въз основа на договор, в последствие раз-
вален поради виновното му неизпълнение няма качест-
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вото на добросъвестен владелец. Р № 453/28.05.1986г. І 
гр.о. на ВС /Сборник практика 1986г./

Получилият владението по предварителен договор е 
обикновен владелец, но чл. 70, ал.3 ЗС го приравнява на 
добросъвестен, но само по отношение правата по чл. 
71 и 70 ЗС – да получи гражданските и естествените 
плодове и сумата, с която се е увеличила стойността 
на имота в резултат на извършените от него подобре-
ния след сключване на предварителния договор. Право-
то на собственост обаче той може да придобие след 
изтичане на 10 години. 

Добросъвестното владение е частен случай на пре-
даване на владението. Дефиниция дава чл. 70, ал.1 ЗС. 
Уредени са две хипотези: 

Първата хипотеза –1. владението е придобито на 
годно правно основание – такова, което може да прех-
върли собственост. Освен сделки с прехвърлителен 
ефект, такива са и административните актове и съ-
дебно решение по конститутивен иск, което не може 
да породи действие /например съдебно решение по 
чл. 19, ал.3 ЗЗД, но ако обещателя по договора не е бил 
собственик, защото преди вписване на исковата молба 
е прехвърлил имота, или защото междувременно друг го 
е придобил по давност/. Когато за придобивното осно-
вание се изисква специално качество, за да се приеме, 
че има основание за добросъвестно владение следва да 
е налице същото качество. До 2003г. чл. 183 ЗУТ допуска 
облекчена форма за учредяване право на строеж от съ-
собственик. Ако няма това качество приобретателя 
няма да има основание за кратката давност.

2. следващата предпоставка е прехвърлителят да 
не е собственик и

3. субективния елемент - владелецът да не знае, че 
прехвълителя не е собственик към момента на възник-
ване на основанието.  Незнанието /добросъвестност-
та/ се предполага до доказване на противното. През-
умпциите обслужват нотариалното производство, 
защото презюмирания факт се приема от закона за 
съществуващ. Оборването на презумпциите става по 
съдебен ред по правило. Ако обаче има данни за оборва-
не в нотариалното производство, нотариусът следва 
да се съобразиВтора хипотеза -  Владението е придо-
бито на формално правно основание, годно да прех-
върли собственост в предписаната от закона форма, 
но формата е опорочена без „преобретателя” да знае 
това.  Неспазването на формата не трябва да води до 
материална незаконосъобразност на основание чл. 26, 
ал.2 ЗЗД. Ако липсва изобщо форма – не е налице тази 
хипотеза. Касае се за процесуален порок във формата – 
когато е налице нищожно нотариално удостоверяване 
в предвидените в чл. 576 ГПК случаи, защото ако не е 
спазена формата по чл. 18 ЗЗД сделката ще е изцяло 
нищожна и за придобиване по давност ще е необходим 

срок от 10 г.. Р № 109/29.03.1999г.  по гр.д.№ 1129/1999г. 
ІІ гр.о. Добросъвестността и в този случай се преценя-
ва към момента на възникване на правното основание. 

Срокът на владението е определен от закона в зави-
симост от вида му. С взаимни уговорки, или по какъвто 
и да е начин не може да се променя продължителнос-
тта му – чл. 113 ЗЗД. Срокът е давностен – съдът не 
следи за него служебно – чл. 120 ЗЗД. Брои се по години – 
денят, в който е установено владението също се брои. 
Изтича на съответната дата, когато е започнал да 
тече след пет, респективно след десет години. 

Основанията за спиране и прекъсване на придобив-
ната давност са уредени чрез препращане – чл. 84 ЗС 
препраща за съответно приложение към чл. 113,115,116 
117 и 120 ЗЗД. Съгласно чл. 120 ЗЗД, давността не се 
прилага служебно, но веднъж въведена като основание 
в процеса задължава съда и нотариуса служебно да про-
вери дали давността не е спряла, или не е прекъсната 
нанякое от предвидените основания в закона – чл. 15 
и 116 ЗЗД. Тези норми са императивни / Р № 392/11 по 
гр.д.№ 891/10, І гр.о. 

Спирането е период от време, в който носителят 
на правото не може да го защити. Принципът е дав-
ност не тече срещу този, който не може да защити 
правата си. Основанията могат да бъдат предвидени 
само в закон – чл. 115 ЗЗД във вр с чл. 84 ЗС, пар.1 ЗДЗС. 
Давност не тече

-между деца и родители, докато последните упраж-
няват родителските права. Не само родителите не 
могат да придобиват имотите на децата си, но и де-
цата не могат да придобиват по давност имотите на 
родителите си. Деца са и осиновените. При лишаване 
от родителски права на единия, давност между него и 
детето ще тече. Ако са лишени и двамата родители – 
давност за детето няма да тече докато не му е назна-
чен настойник, респективно попечител и шест месеца 
след назначаване на такъв – б. „е” чл. 115 ЗЗД/

- между поставени под настойничество и попечи-
телство, докато трае настойничеството или попечи-
телството без оглед дали то е наложено поради въз-
раст, или поради поставяне под запрещение, макар, че 
за децата важи предходното основание. 

- между съпрузи – основанието е наличието на брак. 
Без значение е какъв режим на имуществени отноше-
ния са избрали, или се прилага за съпрузите. Съображе-
нията са морално-етични. Ако преди брака е започнало 
течение на давността, след прекратяването му тече-
нието й може да продължи. Затова личен имот на еди-
ния съпруг, или идеална част от него не може да се при-
добие от другия съпруг докато трае брака между тях 
/Р № 128/25.05.2013г. по гр.д.№ 31/2013г.І гр.о./

- между притежателите на вещни права и назначени-
те управители на имущество, докато изпълнява тези 

придобивна
давност
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функции. Такива се случаите на назначени от съда упра-
вители на съсобствена вещ, на имущество на отсъст-
ващ, но и в случаите на законно представителство по 
отношение на управлявания имот. Ако управлението 
се извършва въз основа на договор обаче, управителя 
е държател и е възможно той да промени намерението 
си. 

- между ЮЛ и управителя му – това е частен случай 
на предходната хипотеза. Забраната е установена, за-
щото управляващият ЮЛ формира волята му в голяма 
част от случаите.

- давност не тече по отношение на непълнолетни-
те, или поставените под запрещение докато нямат 
назначен законен представител, защото не могат да 
се защитят сами. Нормата спира течението на дав-
ността по отношение на всички. Непълнолетните 
и запретените могат да придобиват по давност, но 
формират анимус чрез своите представители. Кога-
то нямат настойник, респективно попечител /поради 
смърт на родителите или защото единия е починал, 
а другия не може да упражнява правата например за-
щото е в затвора/ и 6 м. след назначаване на такива, 
давност не тече на основание чл. 115 б. „е” ЗЗД Р № 
379/24.10.1012г. по гр.д.№ 1110/2011г. І гр.о.

- докато трае процеса за спорното право. С пре-
дявяване на установителен или ревандикационен иск 
срещу владелеца, ако той се е позовал на придобивна 
давност по аргумент от чл.116, б.”б” ЗЗД във вр.с чл.84 
ЗС давността се прекъсва. Ако искът не бъде уважен 
давността не се смята прекъсната. Тъй като докато 
трае процесът давността е спряла да тече съгласно 
чл.115 ,б.”ж” ЗЗД във вр. с чл.84 ЗС, след влизане в сила 
на решението за отхвърляне на иска давността про-
дължава да тече, като спирането се заличава с обра-
тна сила. Ако искът се уважи, след влизане в сила на 
решението може да започне да тече нова придобивна 
давност, а изтеклата губи своето значение. само ко-
гато ревандикационният или установителният иск за 
собственост е предявен от собственика срещу владе-
леца на имота и този иск е уважен. Р № 401/12.01.2012г. 
по гр.д.№ 895/2010г. на ВКС І гр.о., Р №705/29.10.2010г. по 
гр.д.№1744/09г. на ВКС, І ГО, Р № 99/10.05.2013/681/2012 
І гр.о.

 Не се прекъсва обаче давността на другите вла-
делци, които не са ответници. Не се прекъсна и вла-
дението на ищеца, респективно на правоприемниците 
му, защото ищецът не може да прекъсне собствена-
та си давност, респективно давността, която е за-
почнала да тече в полза на „правоприемниците му”, на 
които е предал владението. Същевременно влязлото 
в сила решение, с което е отхвърлен положителният 
установителен иска за собственост, респективно ре-
вандикационен иск, независимо на какво основание е 

бил предявен, не установява, че ответника е собстве-
ник на имота, предмет на спора. Обстоятелството, 
че предявяването на положителен установителен иск 
е равнозначно на предявяване на отрицателен уста-
новителен иск от ответника против същия ищец за 
същото право, има отношение само за правилата за 
доказване в процеса. Силата на пресъдено нещо обаче 
се формира само по конкретния иск, индивидуализиран 
със страни, предмет и искане. Затова с отхвърляне на 
положителен установителен, или ревандикационен иск 
се установява със сила на пресъдено нещо, че ищеца не 
е собственик на предявеното основание, но от това 
не следва, че собственик на същото спорно право е 
ответника /за разлика от отхвърляне на отрицател-
ния установителен иск, при отхвърляне на който се ус-
тановява със сила на пресъдено нещо, че ответника е 
собственик, а при уважаване – че не е/. Докато трае 
процес по предявения положителен установителе и ре-
вандикационен иск няма пречка ответника да предяви 
насрещен иск за установяване на неговото право на 
собственост и така да прекъсне течението на дав-
ността на ищеца, ако този иск бъде уважен. 

Тъй като съдебното решение по иск за собстве-
ност и съдебна делба действа между страните и пра-
воприемниците им, придобили права след предявяване 
на иска, дори да е уважен иск по чл. 108 ЗС, или поло-
жителен установителен иск, то не е достатъчно да 
легитимира ищеца като собственик. Вещното право 
е абсолютно и правото на собственост следва да се 
установи по отношение на всички в производство по 
обстоятелствена проверка, ако ищеца, респективно 
праводателя му няма титул за собственост.

При отхвърляне на иска, тъй като не е установено 
притежание на твърдяното право, с обратна сила се 
заличават всички правни последици от предявения иск 
– както прекъсване на давността, така и спирането 
й.Р № 109/25.05.2015г. по гр.д.№ 7420/2014г. І гр.о. Р № 
10/24.07.13/ по гр.д.№ 334 /2012г. І гр.о.

Докато трае делбения процес не тече давност 
между съсобственици Р № 520/01.02.2011 по гр.д.№ 
955/2010г.ІІ гр.о. Лице, на което един съсобственик е 
прехвърлил имота по време на висящ делбен процес не 
може да го придобие по давност по време на производ-
ството, защото докато трае процеса давност не тече 
и за частните правоприемници. / Р № 80/07.07.2014г. по 
гр.д.№ 6441/2013г. ІІ гр.о./.  Те са обвързани от силата 
на пресъдено нещо съгласно чл. 298 ГПК, макар да не се 
конституират като страни – т.3 ТР № 3/2013г. ОСГК 
на ВКС.

- докато трае военна мобилизация. Текста не се от-
нася за постъпване за служене в армията или в друго 
военно формирование. Посочено е изрично, че основа-
нието за спиране е „военна мобилизация” и тъй като 
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нормата е императивна не може да се тълкува разши-
рително.

Специално основание за спиране течението на 
давността е пар.1 ЗДЗС - спиране течението на при-
добивната давност до 31.12.2017г. за имотите частна 
държавна и общинска собственост. Нормата на чл. 86 
ЗС в първоначалната и редакция забранява придобива-
нето на социалистическа собственост каквато и дър-
жавната и кооперативната. Конституцията от 1991г. 
определя общинската собственост като отделен вид. 
Тя се отделя от държавната собственост по призна-
ци, посочени в чл. 6 ЗС и пар.7 ЗМСМА. Изменението 
на чл. 86 ЗС в редакцията от ДВ бр. 31/17.04.1990г. не 
допуска придобиване по давност на имоти държавна 
и общинска собственост. С приемане в сила на ЗДС и 
ЗОбС е изменен и чл. 86 ЗС /ДВ бр. 33/1996г. в сила от 
01.01996г., който забранява придобиването по давност 
на публична държавна и публичната общинска собстве-
ност.  Така след 01.06.1996г. няма законова забрана за 
придобиване по давност на имоти частна държавна и 
частна общинска собственост, но е установен спира-
не течението на давността със Закона за допълнение 
на Закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г., в 
сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 113 от 
2007 г., в сила от 31.12.2007 г., бр. 109 от 2008 г., в сила 
от 31.12.2008 г., бр. 105 от 2011 г., в сила от 31.12.2011 
г., изм. и доп., бр. 107 от 2014 г., в сила от 31.12.2014 
г.) „Давността за придобиване на имоти – частна дър-
жавна или общинска собственост спира да тече до 31 
декември 2017 г

Ако владението обаче е добросъвестно, то петго-
дишната давност ще е изтекла преди 01.06.2006г., от 
когато е спирането на течението на давността. Така 
макар и много рядко ще може да се придобие частна 
държавна и частна общинска собственост от добросъ-
вестния владелец, който е получил владение на основа-
ние, годно да го направи собственик, но от несобстве-
ник /например имот е прехвърлен от държавата, а е бил 
общинска собственост и обратно/, или когато не знае, 
че формата за прехвърлянето е опорочена на процесу-
ално основание. /В този смисъл е Р № 253/07.01.2014г. 
по гр.д. 1181/2013г. І гр.о.

Прекъсването на давността заличава с обратна 
сила изтеклата придобивна давност. То препятства 
настъпването на последиците от владението, но не 
самото владение. Владелецът не може да придобие пра-
вото на собственост, или ограниченото вещно право, 
но може да се ползва от правата по чл. 73 и 74, а ако е 
добросъвестен и от правата по чл. 71 и 72. 

Специфична хипотеза на прекъсване на придобивна-
та давност е уредена в чл. 81 ЗС - изгубване на владе-
нието, което състояние е продължило повече от шест 
месеца. Без значение е защо и как е преустановено вла-

дението. Ако то е било отнето по насилствен начин и 
е защитено с владелчески иск, тъй като докато трае 
процеса течението на срока е спряно, при уважаване 
на този иск се счита, че владението не е прекъснато. 
Трябва да се прави разлика между прекъсване на владе-
нието и неупражняване на правото на собственост. 
Последното е субективно право от категорията на 
абсолютните, което не се губи с факта на неупражня-
ването му. 

Застраховането на имота от собственика е лично 
действие, което прекъсва владението а от там и при-
добивната давност, защото демонстрира управление 
и запазване на имота – Р № 17/27.01.1998г. по гр.д.№ 
444/1997г.  5 чл. с. на ВС

Основания за прекъсване на придобивната давност 
са уредени и в чл. 116 ЗЗД във вр. с чл. 84. 

           - признаване правата на собственика от владе-
леца. То може да е изрично, или с конкулдентни действия 
/започва да плаща наем, плаща обезщетение за това, 
че ползва имота, или част от него, иска имота да му 
бъде прехвърлен от собственика, или да му се учреди 
ограничено вещно право, посочване в данъчната декла-
рация на другите съсобственици/, Владелецът, призна-
вайки правата на собственика, признава, че не владее 
за себе си, оборва презумпцията на чл. 69 ЗС.  За да е ва-
лидно признанието, трябва да изхожда от дееспособно 
лице. Прекъсването е последица, предвидена в закона, а 
не част от съдържание на изявлението. Прекъснатата 
в резултата на признанието давност е невъзстанови-
ма. Искането за издаване на нот. акт по обстоятел-
ствена проверка от името на всички съсобственици 
е признание за правата на останалите и е прекъсна-
ло давността на този, който счита, че е придобил по 
давност целия имот Р № 2636/19.02.1996г. по гр.д.№ 
3574/19994г. ВС.

-   прекъсване на основание чл. 116 б.”б” ЗЗД
а/ прекъсване чрез предявяване на петиторните 

искове. С установяването на правото на собственост 
със сила на пресъдено нещо се установяват правата 
на ищеца по отношение на ответника, поради което 
той прекъсва давността, която е текла само в полза 
на ответника. Прекъсват давността положителните 
установителни искове за собственост, иск по чл. 108 и 
чл. 109 ЗС ЗС, конститутивни искове – за делба и иско-
вете на кредитора по чл. 134 ЗЗД за запазване на длъж-
никовото имущество Това прекъсване е условно – ако 
иска бъде уважен. Ако иска бъде отхвърлен, се счита, 
че давността не е прекъсната с предявяване на иска. 
Прекъсва давността само предявяването на иск срещу 
владелеца, защото решението има действие само меж-
ду страните. Ако искът е уважен против единия съпруг 
с влязло в сила решение то е задължително и обвързва и 
другия защото са необходими другари. /докато той не 

придобивна
давност
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поиска отмяна/ Затова давността се счита прекъсна-
та и по отношение на него /Р № 45/23.02.2015г. гр.д.№ 
4732/2014г. І гр.о.

Снабдяването на собственика с акт за установя-
ване на правата му не отнема фактическата власт 
от владелеца и не е основание по чл.116 ЗЗД и за пре-
късване на давността. / Р № 45/16.03.2015г. по гр.д.№ 
6533/2014г. ІІ гр. Предявяването на иск за делба на двор-
ното место не прекъсва давността, за обектите от 
сградата, построена в него ако те не са били пред-
мет на иска за терена / Р № 177/ 11.08.2014г. по гр.д.№ 
1613/2014г.І гр.о.

- прекъсване на придобивната давност чрез възра-
жение е почти неприложимо, защото тя е средство за 
защита.

- предприемане на действия за принудително изпъл-
нение. Издаването на изпълнителен лист не е такова 
действие. Трябва да е образувано изпълнително дело. 
Въводът във владение се извършва и срещу трето 
лице, което е придобило права след предявяване на 
иска, защото решението има сила на пресъдено нещо и 
по отношение на правоприемниците, придобили права 
в хода на процеса- чл. 298, ал.2 ГПК. Така отнемането 
на владението в резултата на въвода има действие не 
само по отношение на длъжника, а и по отношение на 
третите лица, намерени в имота. Тяхното владение 
е прекъснато. За тях владението до този момент не 
може да се зачита при последващо позоваване на дав-
ност. / чл. 522-523, 525 ГПК./ На това основание, прекъс-
ването на давността не е условно – давността оста-
ва прекъсната дори да не се извърши въвода. Докато 
трае изпълнителното производство, давност не тече. 
С прекратяване на изпълнителното производство оба-
че може да започне да тече нова придобивна давност. 

Специална хипотеза на прекъсване на давността е 
уредена в чл. 5, ал.2 ЗВСОНИ. Тя се отнася за невъзста-
новените до момента на влизане в сила на тази норма 
имоти и цели да защити правата на реституираните 
собственици, защото те не могат да се защитят до 
възстановяването на собствеността - не е обосо-
бен обекта на реституция. Новата давност започва 
да тече от 23.11.1997г. Тази норма обаче не е пречка 
за реституираните имоти до този момент да тече 
придобивна давност - Р № 178/29.05.2012 г. по гр.д.№ 
1245/11 г. ІІ гр.о. Нормата на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ се от-
нася само за възстановени имоти по ЗВСОНИ и ЗСПЗЗ. 
Тя не се отнася за имоти, които не  са заявявани по 
ЗСПЗЗ и общината не е доказала придобиване като 
безстопанствени например или на друго основание Р № 
271/30.10.2012г. по гр.д.№477/2012г. ІІ гр.о.

 Съгласно чл.82 от Закона за собствеността  вла-
делецът може да присъедини към своето владение и 
владението на праводателя си. Присъединяването на 

владението е допустимо само при наличие на право-
приемство между двамата владелци: общо правоприем-
ство /при наследяване/ или частно правоприемство /
когато вторият владелец получава владението върху 
определен имот от предходния владелец на правно ос-
нование, което е годно да прехвърли собствеността 
върху имота/. Когато се присъединява еднородно вла-
дение /например когато и праводателят и правопри-
емникът са добросъвестни владелци или когато и пра-
водателят и правоприемникът са недобросъвестни 
владелци/, необходимият срок за придобиване на имота 
по давност е този, предвиден в чл.79 от ЗС за съот-
ветния вид владение: общо 10 години. недобросъвестно 
владение на праводателя и на правоприемника или общо 
5 години. добросъвестно владение на праводателя и на 
правоприемника. Без значение е дали последващия прео-
бретател на владението знае, че праводателя му не е 
собственик, защото добросъвестноста се преценява 
към момента на придобивното основание. Когато вла-
дението е разнородно /владението на праводателя е 
недобросъвестно, а на правоприемника е добросъвест-
но или обратно/, срокът предвиден за придобиване по 
давност е 10 години, защото владението е недобросъ-
вестно./ Р № 958 от 15.12.2009 г. по гр.д.№ 2246/ 2008г. 
ІІ г.о. на ВКС, Р № 699 от 02.11.2010 г. по гр.д.№ 1572 от 
2009 г. на ВКС, Н г.о. и др.. Р № 381/25.10.2010г. по гр.д.№ 
37/2010г. Ігр.о./

Налагането на възбрана върху имота нито спира, 
нито прекъсва течението на давността. Тя цели само 
да запази имота от правни и фактически разпореди-
телни действия. Налагането й не е пречка да се при-
добие имот по давност, защото това е оригинерно 
придобиване. Р № 292/05.11.2013г. гр.д.№ 1291/2012г.ІV 
гр.о. Ако се установява добросъвестно владение обаче 
следва да се преценява добросъвестносттта към мо-
мента на възникване на основанието. 

Обекти на придобиване по давност. За нотариална-
та дейност значение има придобиването на недвижи-
мите имоти по давност. Такива по определението на 
чл. 110 ЗС са земята, разстенията, сградите и всич-
ко което по естествен начин, или от действията на 
човека е прикрепено трайно към земята или към по-
стройките. Преценката дали даден имот може да се 
придобива по давност се прави според закона, който 
действа в периода на владението и към момента на 
изтичане на давността и съобразно доказателствата 
/Р № 202/24.06.2012г.  гр.д.№ 1193//2010 ІІ гр.о./ Какво 
представлява имот за нуждите на кадастъра сега оп-
ределя чл. 23 ЗКИР – поземлен имот, съоръжение на 
техническата инфраструктура, в което има самостоя-
телен обект и самостоятелен обект в сграда или в съ-
оръжение на техническата инфраструктура. На какви 
изисквания следва да отговаря жилището определя чл. 
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40 ЗУТ. 
Предмет на придобиване на вещни права са само 

самостоятелно съществуващи обекти. Реални части 
от парцел при действието на ЗПИНМ можеха да се при-
добиват по давност само ако се включват към съседни 
парцели /по арагумент от чл. 40, ал.2 ЗПИНМ/, или от-
говарят на изискванията за самостоятелен парцел /по 
аргумент от чл. 181, ал.1 ЗТСУ/отм/ Тази норма допус-
каше придобивване на реална част от парцел ако тази 
част отговаряше на изискванията за парцел и давност-
та е изтекла до влизане в сила на ЗТСУ. Ако владяната 
част не отговаря на изискванията за парцел – придоби-
ва се идеална част. При действието на чл. 59 ЗТСУ не 
се допуска придобиване по давност на реална част от 
парцел чрез сделки  и по давност- Р № 186/19.02.1987г. 
ОСГК на ВС. С влизане в сила на ЗУТ през 2001г. чл. 200 
допуска придобиване по давност на реална част от 
УПИ, когато ще се присъедини към съседен парцел или 
когато отговаря на изискванията за самостоятелен 
УПИ / Р № 55/14.04.2014г. гр.д.№ 12/2013г. ІІ гр.д.

Когато подпокривното пространство е разделено 
на отделни помещения те могат да се придобиват 
по давност от етажните собственици като принад-
лежност към жилищата им, или като самостоятелно 
жилище, ако отговаря на изискванията за такова. Тъй 
като това общо пространство е обща част, която по 
принцип не може да се придобива по давност, първо се 
изследва дали преустройството е станало с общото 
явно, или мълчаливо съгласие на  етажните собствени-
ци по чл. 38, ал.2 ЗС и дали то съответства на строи-
телните правила и норми – Р № 118/14 гр.д.№ 3138//14 
ІІ гр.о.

Съгласно чл. 98 от ЗС, освен ако не е постановено 
или уговорено друго, принадлежността към вещ не е са-
мостоятелна вещ и съответно не може да се придоби-
ва самостоятелно, а следва собствеността на главна-
та вещ. Когато недвижимата вещ е сграда, самостоя-
телно може да се придобива само такава част от нея, 
която по силата на архитектурен /инвестиционен/ 
проект, одобрен съгласно действащите строителни 
правила и норми, е обособена като самостоятелен 
имот /жилище, ателие или др. подобни/. Съответно и 
владението върху реална част от сграда може да до-
веде до придобиване по давност на тази реална част, 
само ако владяната реална част и останалата част от 
сградата отговарят на изискването за съответните 
обособени обекти /жилища, ателиета и др. подобни/.  
В нотариалното производство това може да се дока-
же ако са били разделени на два или повече обекта с 
одобрен архитектурен /инвестиционен/ проект, или 
друг официален документ, доказващ, че отговарят на 
действащите строителни правила и норми. /виж Р № 
30 от 7.02.2012 г. на ВКС по гр. д. № 401/2011 г., I г. о./. 

Собственикът на един апартамент може да придобие 
стая от съседен апартамент ако има одобрен архи-
тектурен проект за това – Р № 861/14.02.1986г. І гр.о. 
Сборник 1986г. / 

Обстоятелството, че помещение се намира в жи-
лищна сграда и е заснето с предназначение „склад“ не 
означава, че е складово помещение, принадлежащо към 
жилището, щом към последното има други складови 
помещения - мазе, или таван. Такова помещение е от-
делен самостоятелен обект на правото на собстве-
ност и на гражданския оборот. /Р № 261 от 23.10.2013 
г. на ВКС по гр. д. № 3777/2013 г., I гр.о./ Гаражът е са-
мостоятелен обект на правото на собственост, а не 
представлява обслужващо помещение към жилище, на-
миращо се в същата сграда - етажна собственост и 
същият може да бъде притежаван от лице, без то да 
притежава и жилище в същата сграда, както и да бъде 
предмет на прехвърлителни сделки и на давност. /Р № 
98 от 6.04.2012 г. на ВКС по гр. д. № 899/2011 г., II г. о./

Класификацията на вещите (движими или недвижи-
ми) не зависи от предназначението им, а от това дали 
трайно са прикрепени към земята или могат да бъдат 
отделени от нея без да се наруши цялостта им. Р № 
538 от 29.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3047/2007 г., III г. 
о., ГК. Статутът на една вещ като недвижим имот се 
определя въз основа на закона и характеристиките на 
вещта, а не от волята на страните. Когато конструк-
цията е сглобяема метална, която може да се демон-
тира - връзките са с болтове и гайки и са разглобяеми 
вещта е движима Р № 701 от 3.12.2008 г. на ВКС по т. д. 
№ 327/2008 г., II о., ТК Метална конструкция, състояща 
се от отделни елементи, без ограждащи стени, без 
врати и прозорци, която конструкция не е закрепена 
трайно към земята и може да бъде демонтирана е вещ, 
която не попада в предметния обсег на разпоредбата 
на чл. 110 ЗС /Р № 877 от 19.11.2009 г. на ВКС по гр. д. 
№ 6518/2007 г., III г. о., ГК./ Открит паркинг / по аргу-
менти от разпоредбите на чл. 110 ЗС чл. 115 и следв. 
от ППЗТСУ (отм.) и § 1, т. 1 от ДР на ППЗТСУ (отм.) 
представлява постройка по смисъла на чл. 66, ал. 1 от 
ЗС/, Р № 765 от 14.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 779/2008 
г., II г. о., ГК,

Сградите, построени по реда на чл. 120, ал. 4 ППЗТСУ 
(отм.) ако са трайно прикрепени към земята, предста-
вляват недвижими имоти по смисъла на чл. 110, ал. 1 от 
ЗС, /Р № 486/8.10.2009 г. по гр. д. № 9/2009 г. на ВКС, II г. 
о./ Правният режим, който ги е уреждал, позволява те 
да бъдат запазени като обекти отделно от собстве-
ността на терена и спрямо тях да не се прилага през-
умпцията на чл. 92 от ЗС. С § 6а от ПЗР на ППЗТСУ - ДВ 
бр. 6/16.01.1998 г. се предвиди възможност сградите да 
не се премахват, а да се запазят, като им се придаде 
траен градоустройствен статут в съществуващия 
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им вид. При издадено удостоверение за търпимост те 
са годен обект на гражданския оборот и за придобива-
не по давност. Р № 399/10.05.2010г. по гр.д.1012/2009 г.І, 
Р № 532/06.04.2009г. гр.д.1459/2009г. І гр.о. 

Относно временни постройки, направени върху 
държавни и общински терени по реда на чл. 120, ал. 2 
ППЗТСУ, също се предвиди възможност с § 50а от ПЗР 
на ЗИД на ЗТСУ. - ДВ бр. 124/98 г. и пар.17 ЗУТ те да 
бъдат запазени с установяване на постоянен градоу-
стройствен статут чрез изработване и одобряване 
на частични изменения на действащите застроител-
но-регулационни планове. Ако строежите подлежат на 
премахване, това става по реда на чл. 160 ЗТСУ. Реше-
ние № 418 от 19.02.2013 г. на ВКС по гр. д. № 383/2012 
г., I г. о. Ако не са придобили траен градоустройствен 
статут обаче, те са временнни – до реализиране на 
предвижданията и не могат да се придобиват и по дав-
ност – Р № 127/25.11.2014г. по гр.д.№ 3190/2014г. І гр.о.

Незаконна постройка или обект на собственост, 
за който е издадено удостоверение за търпимост е 
годен обект на гражданския оборот включително и за 
придобиване по давност, защото това удостоверение 
установява, че този строеж не подлежи на премахва-
не, съвместим е с действащия план и със строител-
ните правила и норми и е самостоятелно обособена 
вещ. Р № 399/10.05.2010г. по гр.д.№ 1013/2009г. І  гр.о. 
Р № 532/06.07.2010г. по гр.д.№ 1459/2009г. І гр.о. Р № 
328/29.11.2011г. по гр.д.№ 1362/10г. ІІ гр.о.

Член-кооператора може да защити правото си да 
придобие обект от ЖСК и да прекъсне евентуално за-
почнала да тече давност в полза на трето лице, или 
друг членкооператор с иска по чл. 38а от ЗЖСК кога-
то е налице жилище, т.е. годен обект на правото на 
собственост. С нормата на чл. 181 от ЗУТ се опреде-
ли, че сградата, или части от нея се считат изграде-
на, като годен обект на гражданския оборот когато 
е завършена до степен “груб строеж”. Това понятие е 
дефинирано в пар.5,т.46 от ЗУТ и означава да са изпъл-
нени оградните стени и покрива и различна степен на 
извършени довършителни работи. Фактическа власт 
върху недвижим имот, като един от елементите на 
владението се реализира не само чрез прякото ползва-
не на недвижим имот, а и чрез извършването на довър-
шителни работи в него и подобряването му. Затова за-
браната на чл. 177 от ЗУТ да се ползва строеж, или част 
от него преди да е въведен в експлоатация не е преч-
ка за установяване на владение. Р № 117/26.04.2011г. 
гр.д.№ 718/2010т. І гр.о. Р № 277/28.06.2012г.  по гр.д.№ 
259/12 І гр.о.

Придобиване на ограничени вещни права.
Правото на строеж се придобива по давност както 

правото на собственост. Ако има правно основание за 
начало на владение на правото на строеж – договор с 

несобственик или опорочена форма на придобивното 
основание е достатъчна кратката давност, а ако не, 
правото на строеж се придобива като обикновен вла-
делец. Давността започва да тече от основанието /
когато има такова/ или от фактическите действия 
по осъществяването му. Разграничителен критерии 
за това дали се владее правото на собственост, или 
суперфицията се извлича от чл. 64 ЗС – изхожда се от 
това дали строителя се ползва от земята само до 
колкото е необходимо за строежа, или ползва земята в 
по-широк обем. Владението на правото на строеж про-
дължава в периода на изграждане на обекта и може да 
се придобие преди да е построена сградата /ако стро-
ителството е продължило повече от пет години, или 
повече от 10 г./. Неупражняването на правото на стро-
еж в давностния 5-годишен срок по чл. 67 ЗС ще доведе 
до погасяването му. Срокът обаче е давностен – ТР № 
1/2011г. на ОСГК на ВКС. Правото на строеж върху дър-
жавен и общински имот също не може да се придобива 
по давност, защото давността за имотите - частна 
държавна и частна общинска собственост е спряна – Р 
№ 127/25.11.2014г. по гр.д.№ 3190_2014г. ІІ гр.о. Веднъж 
учредено от държавата, или общината, правото на 
строеж може да се придобива спрямо преобретателя 
му по давност.

Съсобствениците са обикновени другари и всеки 
от тях може отделно да се позове на изтеклата пога-
сителна давност за не осъществяването на правото 
на строеж. За едни може да се е погасило, а за други 
– не например ако са го признали. /Р № 296/09.05.2013г. 
гр.д.№ 878/2012г. ІІ гр.о. С това решение е прието и че 
докато не е реализирано правото на строеж чл. 66 ЗС 
не е необходимо да се прилага за изкупуване сградата 
на собственика на терена/.

При условията на съвладение, правото на строеж, 
както правото на собственост се придобива в съ-
собственост. Всеки от съвладелците може да има раз-
лично положение – от различен момент да е започнал 
да владее, до различен краен момент да е владял. Осно-
ванията за спиране и прекъсване може да са различни 
за всеки от тях. Придобиването при съвладение може 
да е пропорционално на владяната реално част, или 
ако е неустановимо – по правилото на чл. 30, ал.2 ЗС. 
Владението на реални части води до придобиването 
на реални части само в предвидените изрично случаи 
когато тази част може да съществува като обособен 
обект. Ако се установява обаче индивидуално владение 
за определен обект – трябва да е обособен, т.е. да е 
възникнал до степен на груб строеж. 

До възникване на суперфициарна собственост по 
давност може да се стигне чрез завладяване на сгра-
дата отделно от терена със, или без съгласието на 
собствениците на терена.
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По давност може да се придобие и правото на стро-
еж, учредено при условията на чл. 183, ал.2 ЗУТ. За над-
строяване на сграда – етажна собственост се изис-
ква учредяване в нотариална форма от собственика 
на земята и съгласие на всички етажни собственици, 
дадено в писмена форма с нотариална заверка на подпи-
сите. Ако е станало от несобственик, или не е дадено 
съгласие от някой от етажните собственици – обек-
та може да се придобие при условията на добросъвест-
но владение.  

Правото на ползване може да се придобие и по дав-
ност съгласно чл. 55 ЗС, макар, че трудно се доказва. 
Разграничение между придобиване правото на собстве-
ност и правото на ползване може да се направи ако се 
ползват само насажденията, а не земята. За разлика 
от правото на собственост, правото на ползване 
може да обхваща и реална част от обект на правото 
на собственост – сутеренен етаж, който не отговаря 
на изискванията за жилище, стая от жилище и т.н.

Ограниченията за придобиване по давност относно 
субектите

Съгласно чл. 22 от Конституцията на Република Бъл-
гария (КРБ) и чл. 29 ЗС чужденците не могат да придо-
биват право на собственост върху земя в страната, 
освен при наследяване по закон. Това ограничение важи 
и за придобиване по давност. С изменението на разпо-
редбата на чл. 22, ал. 1 от КРБ (ДВ, бр. 18/2005 г.), в сила 
от датата на влизане в сила на Договора за присъеди-
няване на Република България към Европейския съюз т. 
е. след 1.01.2007 г., чужденците могат да придобиват 
право на собственост в страната при условията на 
същия договор, в който изрично е посочено, че граж-
дани на държавите-членки и граждани на държавите, 
страни по Споразумението за европейското икономи-
ческо пространство, които законно пребивават в Бъл-
гария, са извън обхвата на каквито и да било норми или 
процедури, различни от тези, прилагани към български 
граждани. Следователно, нормите свързани с разреши-
телния режим за придобиване право на собственост 
от чужденци, не се прилагат за граждани на държави-
те-членки след влизане в сила на Договора за присъеди-
няване на Република България към ЕС. /виж Р № 349 от 
25.05.2009 г. на ВКС по гр. д. № 298/2008 г., I г. о./

Нормата на чл. 29 ЗС има ограничителен характер 
и не може да се тълкува разширително извън смисъла, 
който законодателят й е придал. Нейните адресати 
са изчерпателно посочени и няма законово основание 
ограничителният режим относно придобиването на 
право на собственост върху земя да бъде прилаган и по 
отношение на български граждани само поради факта, 
че са сключили граждански брак с чужденец. Придобива-
нето на имущество в режим на съпружеска имущест-
вена общност при определените в чл. 19, ал. 1 СК (отм.) 

предпоставки е по силата на закона. Този придобивен 
способ не е посочен като изключение от установения 
в чл. 29 ЗС режим за придобиване на право на собстве-
ност върху земя от чужди граждани. С тези мотиви в Р 
№ 791 от 20.07.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1347/2009 г., I 
г. о. се приема, че договорът за покупко-продажба няма 
да прояви рефлексното си действие по отношение на 
съпруга - чужденец. Доколкото обаче за съпруга - бъл-
гарски гражданин не съществува законова забрана да 
придобива право на собственост върху земя, договорът 
е действителен, а придобитото ще бъде негова лична 
собственост. Същия принцип следва да се приложи и 
при придобиване по давност до колкото няма основа-
ние за различно тълкуване. 

Адресат на забраната лица, които не са граждани 
на държавите-членки на ЕС или на Споразумението за 
Европейското икономическо пространство да не мо-
гат да придобиват земя в България, извън наследява-
нето по закон, освен ако не са граждани на държава, с 
която България има сключен международен договор, е 
само съпругът - чужд гражданин. Българските гражда-
ни могат да придобиват право на собственост върху 
земя по всички способи, визирани в чл. 77 ЗС без огра-
ничение. Обратното разбиране би довело до недопус-
тимо ограничаване на правата им въз основа на лич-
ното им положение, в противоречие с установения в 
чл. 6, ал. 2 от Конституцията принцип за равенство на 
гражданите пред закона. В този случай върху земята, 
придобитата по време на брака от съпруга - български 
гражданин, няма да възникне съпружеска имуществена 
общност. Нормата на чл. 29, ал.3 ЗС изключва приложе-
нието на чл. 19, ал. 1 СК (отм.) и земята ще бъде негова 
индивидуална собственост. /Р № 523 от 14.07.2011 г. на 
ВКС по гр. д. № 3114/2008 г., I г. о., ГК,/

Съгласно чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2007 г.) Гражда-
ни на държавите - членки на Европейския съюз, или на 
държавите - страни по Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство, които не пребивават 
постоянно в Република България, могат да придобиват 
земя за втори жилищен имот след изтичането на сро-
ка, определен при условията на Договора за присъеди-
няване на Република България към Европейския съюз. 
Нормата е приета в съответствие с приложение VІ, 
раздел 3 „Свободно движение на капитали”  към Акта 
относно условията за присъединяване на Република Бъл-
гария и Румъния и промените в Учредителните догово-
ри. Петгодишния срок е изтекъл и тя вече следва да се 
прилага. Тълкуването й не е предмет на настоящото 
изложение. 

Бонка Дечева
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Имало едно време трима верни и неразделни другари. Казвали се Любов, Приятелство и 
Доверие...

Когато били тримата заедно, всичко било прекрасно. 

И така било, докато не се наложило един ден Любовта да замине по работа. Нямало как, 
дългът я зовял. Но преди да се раздели с приятелите си, тя ги уверила: 

- Когато ви домъчнее много за мен, потърсете ме, аз няма да съм чак толкова далече. Там 
където видите някоя двойка да се гледа с желание и копнеж в очите, знайте, че там ще съм 
и аз – рекла Любовта и тръгнала... 

- Е щом е така, добре ще е и аз да поема към моите задължения – казало след малко Прия-
телството на Доверието. – Но ти не се притеснявай, когато имаш нужда от мен, лесно ще 
ме намериш. Там където видиш двама човека, които и в плача, и в смеха си са заедно, знай че 
с тях съм и аз... 

Доверието отворило уста и понечило да каже нещо на сбогуване, но... 
Приятелството вече си било тръгнало, без да чуе последните думи на другаря си. И зами-

нало надалече... 

Тогава Доверието, останало съвсем само, тихичко прошепнало сякаш повече на себе си: 

- Мен веднъж загубите ли ме, повече не можете да ме намерите.. 

Притча за доверието
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СЪЗДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО, 
 ЗАЩОТО ДЪРЖИМ НА ПРОФЕСИОНАЛИЗМА

ПРАВНО – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

w w w . c i e l a . n e t

Българското законодателство;

Европейското законодателство;

Българското законодателство в превод на английски;

Пълна финансова, търговска и справочна информация за 

всички фирми и участници в стопанския и общестен живот;

Административни и съдебни процедури

Възможностите, които предлагаме за достъп до нашите 
информационни ресурси са чрез: 

Всеки абонат получава безплатен достъп до мобилното приложение. 
Така информацията винаги е под ръка и може да се достъпва по всяко 
време.

Интернет приложение - Сиела Нет  
Клиент сървър приложение - Сиела WebServer

Сиела Норма АД, гр. София 1510, бул. Владимир Вазов 9, тел. 02 903 00 00
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К о л о К в и у м  н а  т е м а  „ р о л я та  н а  н о та р и у с и т е  в  и з г ра ж д а н е  н а  е д и н н о  е в р о п е й с К о 
п р о с т ра н с т в о  н а  п ра в н а  с и г у р н о с т ”  –  с о ф и я ,  1 8  ю н и  2 0 1 5  г о д .
о б щ о  с ъ б ра н и е  н а  с ъ в е та  н а  н о та р и ат и т е  о т  е в р о п е й с К и  с ъ ю з  –
с о ф и я ,  1 9 -2 0  ю н и  2 0 1 5  г о д . 
I n t u I t u  p e r s o n a e :  н о та р и у с  ж а н  та ра д  –  п р е д с е д ат е л  н а  с ъ в е та  н а  н о та р и ат и т е  о т 
е в р о п е й с К и  с ъ ю з
п р и д о б и в н а  д а в н о с т 
а в т о р :  г - ж а  б о н К а  д е ч е в а  –  с ъ д и я  в ъ в  в ъ рхо в е н  К а с а ц и о н е н  с ъ д




