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На 17-ти ноември 2021 г. се 

проведе целодневен онлайн съвместен 
семинар на Европейската нотариална 
мрежа и Нотариалната камара на 
Република България на тема: "Защита 
на уязвими пълнолетни лица в Европа" 
предвид  Резолюция на ЕП от 1-ви юни 
2017 г., съдържаща препоръки към ЕК 
относно правната защита на уязвимите 
пълнолетни лица, като участие в 
семинара взеха нотариуси от различни 
европейски страни. 
Семинарът бе открит с приветствени 
слова от г-н Адам Тот, Председател на 
Съвета на нотариусите на ЕС (CNUE), 
който в изложението си благодари на 
Нотариалната камара на Република 
България за организирането на 
семинара, както и за избора на тема от 
изключителна важност и актуалност към 
настоящия момент. Същият изрази 
становището си, че обмяната на полезна 
информация посредством този тип 
семинари ще съдейства за 
хармонизиране на националните 
законодателства на страните от 
Европейския съюз. Нотариус Анадолиев 
в качеството си на Председател на 
Нотариалната камара на Република 
България също приветства всички 
лектори и участници, след което 
подчерта, че избраната тема на 

дискусия е изключително важна предвид 
пандемичната обстановка, в която 
живеем, тъй като това е довело до все 
по-голяма нужда от съдействие на 
уязвимите лица. Именно правната 
сигурност изисква да бъдат предприети 
мерки, за да се стигне до законодателни 
решения и правно-технически способи, 
даващи по-големи гаранции на 
участниците в гражданския оборот, 
свързани с тяхното имущество и права. 
Обръщение направи г-н Джовани Лиота 
в качеството си на координатор на 
Европейската нотариална мрежа. 
След приветствените слова, 
Генералният секретар на Съвета на 
нотариусите на ЕС, г-н Раул Радой, 
направи подробна презентация на 
Европейската нотариална мрежа и 
другите платформи на CNUE, като 
резюмира и възможностите за обмяна 
на информация и опит по конкретни 
казуси между нотариусите от страните 
членки на ЕС.  
В сутрешната сесия на семинара 
нотариус Анадолиев направи 
сравнителен анализ на националното 
законодателство в страните членки на 
ЕС предвид Резолюция на ЕП от 1-ви 
юни 2017 г., съдържаща препоръки към 
ЕК относно правната защита на 
уязвимите пълнолетни лица. След него 
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нотариус Димитър Танев, в качеството 
си на Председател на Дисциплинарната 
комисия на Нотариалната камара на 
Република България, представи 
правната уредба в Република България 
по отношение на уязвимите пълнолетни 
лица ведно с визията на Нотариалната 
камара на Република България за 
създаване на правно-технически 
способи, гарантиращи по-висока степен 
на защита на уязвимите лица. 
В следобедната сесия трима 
чуждестранни гост-лектори направиха 
презентация на правната уредба по 
отношение на уязвимите лица в техните 
държави, а именно нотариус Валери 
Велин в качеството си на представител 
на Висшия съвет на френския нотариат 
(CSN), д-р Максимилан Восгиен в 
качеството си на представител на 
Германска федерална нотариална 
камара и нотариус Алмудена Кастро-
Хирона Мартинез в качеството си на 
директор на Фондация Aequitas към 
Генералния съвет на испанския 
нотариат за помощ на хората с 
увреждания, както и Председател на 
Комисията за човешки права към 
Международния съюз на латинския 
нотариат (UINL).  
 

Лекция на нот. Красимир 

Анадолиев – Председател на 

Съвета на нотариусите на 

Нотариалната камара на 

Република България 

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА УЯЗВИМИТЕ 

ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ЕВРОПА 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 
 
Краткият анализ  е ориентиран 
предимно към правната регламентация, 
която дава възможност на дееспособни,  
уязвими лица предварително да 
предприемат действия и да определят 
лица,  които да действат от тяхно име, 
при евентуална невъзможност лицето да 
охранява подобаващо собствените си 
интереси. Тези така наречени 
„пълномощни за подкрепа“ са 
предвидени в законодателството на 
определени европейски държави в 
изпълнение на Резолюция на 
Европейски парламент от 01.06.2017 г., 
съдържаща препоръка към Комисията 
относно правна защита на уязвими 
пълнолетни лица 2015/2085 (INL). В 
същата Резолюция се дава дефиниция 
на уязвимо пълнолетно лице. 
 
АВСТРИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
Австрия приема през 2017 г.  Закона за 
допълнителна защита правата и 
интересите на пълнолетните лица - един 
от най-модерните закони за защита на 
пълнолетните лица в Европа. Този закон 
влиза  в сила на 1 юли 2018 г., като освен 
модернизирането на системата за 
упражняване на настойничество за 
пълнолетни лица с намалена 
дееспособност, този закон поставя 
акцент върху личната воля, 
самоопределянето и насочване 
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вземането на решения от страна на 
заинтересованите лица. 
Стремежът на австрийското 
законодателство е да се запази и 
признае личната воля на всяко лице за 
възможно най-дълъг период, 
получавайки подкрепа при 
извършването на неговите дейности, 
както и с цел избягване вземането на 
решения без негово участие. 
Австрийската правна рамка за защита 
на уязвимите пълнолетни лица предлага 
схема от 4 опорни точки при 
представителство на пълнолетни лица, 
нуждаещи се от помощ, като всяка от тях 
предлага различни възможности за 
гарантиране на по-голяма свобода на 
волята на съответното лице: 
 

 Трайното пълномощно; 
 Избирателно представителство; 
 Законово представителство; 
 Представителство, назначено от 

съда 
 
Част 2:Възможност за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Съществуват две възможности за 
предвиждане на бъдеща загуба на 
дееспособност, а именно чрез трайно 
пълномощно или избирателно 
представителство. 
Що се отнася до трайното пълномощно, 
австрийското право не ограничава 
обхвата на правомощията, които може 
да упражнява даден пълномощник, но 
такова пълномощно не може да влезе в 
сила, докато упълномощителят, т.е. 
засегнатото лице, вече не е в състояние 
да взема свои собствени решения и 
пълномощното е вписано в регистъра на 
представителството в Централна 
Австрия (Österreichisches Zentrales 
Vertretungsregister, ÖZVV), който се 

управлява от австрийската 
гражданскоправна камара. Контролът от 
страна на съдилищата по същество се 
ограничава до одобряване на решения, 
когато пълномощникът и 
упълномощителят са в разногласие по 
отношение на медицинското лечение. 
Трайните пълномощни остават в сила за 
неопределен период от време. 
Избирателното представителство се 
различава от трайното пълномощно по 
това, че дадено лице може да избере да 
бъде представлявано от упълномощено 
лице/пълномощник дори ако последният 
вече няма пълна правоспособност. Те 
обаче трябва да са в състояние да 
разберат в широкия смисъл 
последиците от назначаването на 
представител/ пълномощник и да 
действат по подходящия начин. Този 
метод изисква вписване в регистъра 
ÖZVV и подлежи на съдебен контрол. 
Тъй като приемането на този метод се 
основава на решение, взето от 
представляваното лице 
(упълномощител), дори ако 
дееспособността за вземане на решения 
на последния вече е ограничена до 
известна степен, валидността му също е 
за неопределен период от време. 
 
БЕЛГИЯ 
 
Част 1:Мярка за защита на пълнолетни 
лица при загуба на дееспособност 
В Белгия има различни начини да се 
подготвите за момента, в който вече не 
сте в състояние сами да вземате 
решения относно имуществото или 
личното си състояние. Законът 
предвижда начини за подпомагане на 
пълнолетни лица, които се нуждаят от 
закрила, или съдия може да ви назначи 
лице, което ще осигури тази закрила. По 
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принцип това е човек, който е близо до 
вас, например роднина. Само когато не 
бъде намерено такова лице, съдията ще 
назначи професионалист, който да се 
грижи за вашите дела. Този вид защита 
се нарича съдебна защита, тъй като се 
решава от съдията. Мировият съдия ще 
назначи администратор (член 495 от 
Гражданския кодекс). 
За да се помогне на съдията да вземе 
решение дали наистина е необходимо да 
назначи администратор, към досието 
следва да се приложи медицинска 
декларация, в която лекарят декларира 
физическото и/или психическото 
състояние на лицето. Тази декларация 
трябва да е със срок на валидност от 15 
дни. Съдебна защита съществува и под 
формата на временна мярка (член 488а 
от Гражданския кодекс). 
На практика съдията ще предпочете да 
назначи само едно лице, което да 
ръководи както активите, така и лицето. 
В повечето случаи това ще бъде роднина 
или друг познат на лицето, което се 
нуждае от помощ. Само ако не може да 
бъде намерено такова лице, съдията 
назначава професионален 
администратор, например адвокат. 
Също така могат да съществуват 
съвместно задължение за полагане на 
грижи и мярка за съдебна защита. 
Съдията или определя, че 
администраторът помага на лицето, 
което се ползва от защита, което 
означава, че лицето, което се ползва от 
защита, все още взема свои собствени 
решения, а администраторът дава 
разрешение за въпросното действие, 
или го подписва (член 497 от 
Гражданския кодекс). Когато лицето, 
което се ползва от защита, вече не е в 
състояние да взема решения, съдията 
изрично посочва в пълномощието за 

защита, че администраторът е 
представител на лицето, ползващо се от 
защита. 
 
ХЪРВАТИЯ 
 
ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА: 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
Хърватската правна система, в членове 
232-246 от Семейния Кодекс, 
предвижда, че защитата на 
пълнолетните лица с намалена 
дееспособност или недееспособни 
пълнолетни лица и тяхното имущество 
се упражнява чрез настойничество 
(skrbništvo). Решенията за ограничаване 
на правната дееспособност се вземат от 
общинския съд, а решенията за 
назначаване на настойници се вземат от 
центъра за социално подпомагане 
(членове 236 и 237 от Семейния Кодекс).  
Въз основа на експертно медицинско 
становище съдията ще вземе решение 
за здравословното състояние на лицата, 
за които е образувано производство за 
лишаване от дееспособност, и за това 
как тяхното здраве оказва влияние 
върху способността им да защитават 
правото си или дали застрашават 
правата и интересите на други лица. 
Ако съдът реши напълно да лиши или 
ограничи правната дееспособност на 
пълнолетно лице, компетентният център 
за социални грижи назначава настойник 
на това лице. Обхватът на 
настойничеството за това лице зависи от 
решението на съда да ограничи 
дееспособността му (член 234 от 
Семейния кодекс). При прилагането на 
настойничеството е необходимо да се 
стремим към възможно най-ниско 
равнище на ограничения на правата на 
отделенията, както и да насърчаваме 
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независимото вземане на решения от 
отделенията и да им предоставяме 
подкрепа при вземането на решения, 
както и тяхното участие в обществения 
живот (чл. 233 от Семейния кодекс). 
 
 
ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 
 
ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА: 
 
Част 1:Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
Чешката република е страна по 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания в сила в Чешката 
република от 28 октомври 2009 г. 
Чешкото право (Закон № 89/2012 Coll., 
Гражданския кодекс) предвижда 
съдействие при вземането на решения 
(на чешки: nápomoc pri Rozhodování; 
Член 45 и сл. от Гражданския кодекс) и 
представляване от член на 
домакинството (на чешки език: 
zastoupení clenem domácnosti; Член 49 и 
сл. от Гражданския кодекс) като по-меки 
форми на мерки за защита на 
пълнолетни лица със загуба на правна 
дееспособност. Що се отнася до 
ограничаването на правната 
дееспособност (член 55 и сл.), то се 
предвижда само в случаите, когато по-
умерените мерки (помощ при вземането 
на решения и представителството на 
член на домакинството) не са 
достатъчни. Правната дееспособност 
може да бъде ограничена изключително 
от съд, който е длъжен да назначи 
настойник (на чешки: Opatrovník). 
Помощта при вземането на решения 
предлага начин за защита на хората с 
леко увреждане. Тази помощ се прилага 
в случаите, когато не е необходимо да се 

вземат решения от името на 
съответното лице (назначаване на 
законен настойник); всичко, което е 
необходимо, е да се помогне на лицето 
при вземането на решения. 
  
Лицето, което предоставя такава 
помощ, не действа вместо 
недееспособното лице, а предоставя 
подкрепа (като предоставя 
необходимата информация и съвети). 
Споразумението за помощ влиза в сила 
веднага след като бъде одобрено от 
съда. 
Представителството на член на 
домакинството се прилага за 
пълнолетни лица, които нямат друг 
законен представител и които поради 
психическо разстройство не могат да 
действат самостоятелно. Законният 
представител трябва ясно да обясни на 
лицето възложител естеството и 
последиците от представителството. 
Ако лицето, което ще бъде 
представлявано, откаже съгласието си, 
представителството е недействително. 
За да откаже представителството, 
лицето трябва просто да е в състояние 
да изрази желанията си. 
  
За да влезе в сила, представителството 
трябва да е одобрено от съда. Преди да 
се произнесе, съдът трябва да вземе 
необходимите мерки, за да установи 
желанията на представляваното лице, и 
може да се позове на метод, избран от 
заинтересованото лице. Правомощията 
за представителство обхващат само 
рутинни (обикновени) действия в 
зависимост от обичайните (нормални) 
условия на живот на представляваното 
лице. Законният представител няма 
право да даде съгласието си за 
действия, които биха могли трайно да 
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увредят психическата или физическата 
неприкосновеност на лицето. 
 
Част 2:Възможностите за предвиждане 
на загуба на дееспособност в бъдеще 
Член 38 и сл. от Гражданския кодекс 
предвиждат предварителна декларация 
в очакване на недееспособността (на 
чешки: predbežné prohlášení), който 
може да урежда различни аспекти на 
живота (напр. желания относно мястото 
на пребиваване, управлението на 
имуществото, процесуалното 
представителство и т.н.).Той може да 
определи начина, по който се 
управляват определени дела, да 
предвиди определянето на законен 
настойник или 
администратор/управител на 
имущество. Теоретично тя може да 
обхваща и някои въпроси, свързани с 
медицинското обслужване. 
 
ЕСТОНИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
Ако пълнолетно лице е трайно 
неспособно и няма собствени 
възприятия, нито може да контролира 
действията си в резултат на психично 
заболяване, умствено увреждане или 
друго психическо разстройство, съдът 
ще му назначи настойник, ако е 
подадена молба от лицето, от негов 
родител, от съпруг/а или от пълнолетно 
дете, от община или местен съвет в 
селските райони, или ако е по собствена 
инициатива на това лице. (Закон за 
семейното право, § 203, точка 1). 
Въпреки това, ако пълнолетно лице е 
предложило настойник преди загубата 
на правната си дееспособност, това 
предложение се взема предвид, освен 

ако то противоречи на неговите 
интереси (Закон за семейното право, § 
204, точка 3). Няма правила относно 
формата, под която може да бъде 
направено настоящото предложение. 
Физическо лице, което се счита за 
подходящо да защитава интересите на 
подопечно лице, като се вземат предвид 
неговите лични характеристики и 
умствени способности, се назначава за 
настойник. При назначаването на 
настойник се взема предвид връзката 
между настойника и подопечното лице 
(§ 204 от Закона за семейното право). 
Ако не бъде намерено подходящо 
физическо лице, може да бъде 
назначено юридическо лице като 
настойник с негово съгласие (§ 205 от 
Закона за семейното право). Ако не е 
възможно да се определи подходящо 
юридическо лице за настойник, община 
в селските райони или местен съвет по 
местоживеене на пълнолетното лице 
назначава настойник.(§ 205 от Закона за 
семейното право) 
Съдът назначава настойник по 
собствена инициатива или въз основа на 
молба, напр. от родител, съпруг/а или 
пълнолетно дете, община или местен 
съвет в селските райони. 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Естонската правна система не 
предвижда дългосрочни пълномощни 
или предварителни указания относно 
медицинското лечение. 
  
Съгласно общата част на Гражданския 
кодекс се счита, че пълномощното е 
прекратено, ако представителят умре 
или е поставен под настойничество 
(член 125, параграф 2, точка 4). 
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В естонското законодателство не 
съществуват предварителни директиви 
относно медицинското лечение на лица, 
които не са в състояние да изразят 
желанията си по отношение на 
медицинското лечение. 
  
Ако обаче пълнолетно лице е 
предложило настойник преди загубата 
на правната си дееспособност, това 
предложение се взема предвид от 
съдията към момента на постановяване 
на настойничеството, освен ако не 
противоречи на интересите на 
подопечното лице (Закон за семейното 
право, § 204, параграф 3). Няма правила 
относно формата, под която може да 
бъде направено такова предложение. 
  
 
 
ФРАНЦИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
Правната защита на уязвимите 
пълнолетни лица, определена в Закона 
от 5 март 2007 г. за реформа на 
правната защита на пълнолетните лица 
и в заповедта от 15 октомври 2015 г., се 
основава на няколко механизма: 
Съдебна защита, която е временна и 
най-лека. Предназначено е за 
пълнолетни лица, които се нуждаят от 
временна правна защита или 
представителство за изпълнението на 
определени действия (Гражданско 
право. Член 433, параграф 1 от Кодекса. 
Тази мярка, която не може да 
надвишава една година, може да бъде 
подновена еднократно (Civ. Член 439, 
параграф 1 от Кодекса. 
Попечителство. Пълнолетно лице, 
поставено под попечителство, въпреки 

че не е в състояние да действа 
самостоятелно, трябва да бъде 
подпомагано или наблюдавано 
непрекъснато във важните актове на 
гражданския живот. Следователно, за 
разлика от настойничеството, 
попечителството не е обща защитна 
мярка. 
Настойничество. Това е предназначено 
за пълнолетни лица, които поради 
неспособността си да действат 
самостоятелно, трябва да бъдат 
представлявани непрекъснато в 
актовете на гражданския живот 
(Гражданско право. Кодекс, чл. 440, ал. 
3, чл. 473, ал. 1 и чл. 474). 
Семеен закон. Това е съдебен закон за 
семейството, като алтернатива на 
съдебните мерки за защита, който 
предоставя право на представителство 
или помощ на роднина (възходящ, 
низходящ, брат или сестра, съпруг(а), 
граждански съюз или съжителстващ 
партньор) за изпълнението на 
определено имущество или лични 
действия в полза на пълнолетно лице, 
което не е в състояние да се грижи за 
собствените си интереси поради 
промяна в своята дееспособност. 
Трайно пълномощно (mandat de 
protection future).Това е конвенционална 
защитна мярка, която позволява на 
възрастните да предвидят деня, в който 
заболяването или възрастта ще им 
попречи да се грижат за собствените си 
интереси, както и да организират 
собствената си закрила и дори тази на 
децата си с увреждания. 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Законът от 5 март 2007 г. за реформа на 
Закона за защитените пълнолетни лица 
въвежда във френското право трайно 
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пълномощно (mandat de protection 
future). Наред с традиционните съдебни 
мерки (правна защита, попечителство и 
настойничество) и семейния закон 
съществува конвенционална мярка за 
правна защита, предназначена за лица, 
чиито умения и способности са били 
променени по такъв начин, че да им се 
попречи да изразят волята си. 
Тази система позволява на всяко 
способно лице да определи в деня, в 
който вече не може да се грижи за 
собствените си интереси, един или 
повече пълномощници, които да го 
представляват. 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица без дееспособност 
В случай на правна недееспособност на 
пълнолетно лице германският правен 
ред предвижда, че заинтересованото 
лице се представлява от попечител или 
законен представител. Попечителят 
(Betreuer) се назначава от съда за 
попечителство (член 1896 от 
Германския граждански кодекс). Съдът 
за настойничество е отделение на 
районния съд (Amtsgericht). 
Правната недееспособност обаче не е 
предпоставка за откриването на режим 
на попечителство. Достатъчно е лицето 
да не може повече да се грижи за своите 
дела изцяло или частично поради 
физическо, умствено или психическо 
увреждане (член 1896, параграф 1 от 
германския Граждански кодекс). 
Образуването на производство за 
попечителство за пълнолетни лица 
зависи от решение на съда за 
попечителство. Съдът за попечителство 
образува производство за закрила по 
искане на заинтересованото лице или 

служебно (член 1896 от Германския 
граждански кодекс). От друга страна, 
съгласно член 1896, параграф 2 от 
германския Граждански кодекс 
системата на попечителство по принцип 
се счита за второстепенна спрямо 
системата на представителство от 
законен представител. Следователно 
преди да се произнесе относно 
попечителството, съдът проверява дали 
е вписано трайно пълномощно в 
централния регистър на трайните 
пълномощни и предварителните 
решения за медицинско лечение 
(Zentrales Vorsorgeregister). Ако случаят 
е такъв и ако няма индикации, че 
законният представител не би упражнил 
трайното пълномощно или не би могъл 
да го упражни, съдът по 
настойничеството не се произнася по 
попечителство в полза на съответното 
лице. Ако съдът по попечителство 
признае, че въпреки наличието на 
трайно пълномощно е необходимо 
попечителство, тъй като самият 
представител е твърде стар или твърде 
болен, например за да упражни 
трайното пълномощно, съдът ще 
разпореди попечителство. 
Ако пълнолетното лице е правно 
дееспособно, но не може да управлява 
изцяло или частично делата си 
самостоятелно, попечителят или 
законният представител може да го 
представлява. От друга страна, 
действията, предприети от самото лице, 
остават валидни. Ако лицето не е 
дееспособно, то се представлява от своя 
попечител или законен представител 
(заместващ процеса на вземане на 
решения). Действията, предприети от 
самото лице, са невалидни от правна 
гледна точка, с изключение на деянията 
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по член 105а от германския Граждански 
кодекс. 
Доколкото това е необходимо, за да се 
предотврати значителна опасност за 
лицето или имуществото на лицето, 
подлежащо на попечителство, съдът за 
попечителство постановява, че за 
декларация на желания, която се отнася 
до областта на компетентност на 
попечителя, лицето, което се ползва от 
защита, изисква разрешение от 
попечителя (с разрешение, 
Einwilligungsvorbehalt, член 1903 от 
германския Граждански кодекс). 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Германското законодателство 
предвижда превантивни мерки, за да се 
гарантира, че се зачитат желанията на 
лицето, което впоследствие губи 
дееспособност. По този начин могат да 
се очакват решения за следните 
ситуации: 
А. Постоянните пълномощни 
(Vorsorgevollmachten) предлагат 
възможност за назначаване на доверено 
лице като законен представител в 
случай на загуба на дееспособността му 
да действа в резултат на злополука, 
заболяване или старост. След това 
законният представител може да 
представлява засегнатото лице, като 
взема решения от негово име, по 
принцип без участието на съда за 
попечителство. Могат да се издават 
трайни пълномощни с незабавно 
действие, така че представителят да 
може да започне да упражнява 
функциите си незабавно, дори ако 
представляваното лице запази 
дееспособността си и може да определи 
условията, при които трайното 
пълномощно влиза в сила. 

 
Б. Правомощие за предварително 
предлагане на доверено лице като 
попечител в случай на последваща 
неработоспособност 
(Betreuungsverfügung) е допустимо 
съгласно германското право (член 1901c 
от германския Граждански кодекс). 
 
В. Предварителните решения за 
медицинско лечение 
(Patientenverfügungen) дават 
възможност за предоставяне на 
указания, в случай че дадено лице вече 
не е в състояние да изрази желанието си 
да приеме или откаже медицинско 
лечение, например в резултат на 
злополука или заболяване. Германското 
право изрично предвижда възможността 
за издаване на такива предварителни 
решения за медицинско лечение (член 
1901a от германския Граждански 
кодекс). 
 
 
ГЪРЦИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица без дееспособност 
Гръцката правна система предвижда, че 
защитата на личността и/или 
имуществото на пълнолетни лица с 
намалена правна дееспособност се 
упражнява чрез настойничество 
(членове 1666—1688 от гръцкия 
Граждански кодекс), което се 
установява от съдилищата и води до 
правна помощ. 
Предоставянето на правна помощ се 
решава от съда по искане на пациента 
или неговия съпруг/а, ако има 
съжителство, или на неговите родители 
или деца, или на прокурора или 
служебно. Когато дадено лице страда 
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само от физическо увреждане, съдът се 
произнася само по молбата на лицето. 
В зависимост от степента на 
автономност на съответното пълнолетно 
лице (определено въз основа на 
експертно становище) и дали лицето 
може или не може да взема решения 
самостоятелно или с подкрепата на 
други лица, съдията изрично посочва в 
решението обхвата на правната помощ, 
необходима за справяне с лични или 
финансови въпроси. Решението на съда 
обхваща основно следните 
възможности: 

 Пълно настойничество: лицето е 
обявено за напълно неспособно 
да извърши каквото и да е 
действие самостоятелно и ще 
бъде представлявано от 
настойник за всяко действие; 

 Ограничено настойничество: 
лицето е обявено за неспособно 
да извършва конкретни действия 
самостоятелно и ще бъде 
представлявано от настойник при 
извършването на тези действия. 
Тези актове могат да се отнасят 
до една или няколко области. 

 Допълнителна правна помощ: 
лицето не се замества в процеса 
на вземане на решения, а изисква 
одобрението на настойник, за да 
извърши конкретните действия, 
определени в решението на Съда. 

 Лицето може да бъде обявено за 
неспособно да извършва 
конкретни действия, като се 
нуждае само от одобрението на 
неговия попечител за други 
действия. Когато съдът подлага 
лицето с недееспособност на 
комбинация от лишаване от 
свобода и допълнителна правна 
помощ, в решението си той 

изрично определя действията, 
които лицето не може да 
предприеме без съгласието на 
своя попечител. 

 Комбинацията може да се състои 
и в премахване на личното 
управление на имуществото на 
отделението, независимо дали те 
са лишени в същото време от 
правото да се разпореждат 
свободно с доходите, получени от 
него. 

Съдът може също така да възложи на 
настойника/попечителя упражняването 
на родителските права върху 
подпомаганото лице изцяло или 
частично. 
/ Тука няма предварително пълномощно/ 
 
 
УНГАРИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица без дееспособност 
В унгарския закон се прави 
разграничение между пълнолетни лица 
без правна дееспособност 
(cselekvőképtelen nagykorú) и с намалена 
правна дееспособност 
(cselekvőképességében részlegesen 
korlátozott személy). В Гражданския 
кодекс на Унгария се предвижда, че 
защитата на лицето и/или имуществото 
на такива уязвими пълнолетни лица се 
упражнява чрез настойничество. Лицата 
на законна възраст, чиито необходими 
дискреционни способности за водене на 
делата им са трайно или трайно 
намалявани поради психични 
разстройства, се налагат със съдебно 
решение под настойничество 
(gondnokság), което частично 
ограничава тяхната компетентност по 
отношение на определени специфични 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 11 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
11 

въпроси, когато това се счита за 
оправдано поради личното му 
положение и семейни и социални 
връзки. Лицата на законна възраст, 
чиято способност за водене на делата 
им е напълно лишена поради психични 
разстройства, се поставят със съдебно 
разпореждане под настойничество, 
което напълно ограничава тяхната 
компетентност във всички житейски 
въпроси, когато това се счита за 
оправдано поради техните 
индивидуални обстоятелства и семейни 
и социални връзки. Назначаването на 
настойник (gondnok) (в някои случаи 
настойници) е от компетентността на 
службата попечител 
(Gyámhivatal).(Членове 2:19, 2:21, 2:31 от 
Закон 5 от 2013 г. относно Гражданския 
кодекс]) 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на правна дееспособност 
Всяко лице с пълна дееспособност може 
да предложи за в бъдеще лицето, което 
желае да бъде назначено от съдията за 
свой настойник (gondnok), когато се 
намира в положение на настойничество 
(gondnokság), и да определи мерките 
или критериите, които да бъдат взети 
предвид по отношение на неговото лице 
или имущество. 
Предварителните решения за 
медицинско лечение се използват за 
предоставяне на инструкции или за 
назначаване на довереното лице, което 
да ги предостави в подходящото време, 
в случай че дадено лице вече не е в 
състояние да изрази желанието си да 
приеме или откаже медицинско 
лечение, например в резултат на 
злополука или заболяване. Мерките, 
предвидени в предварителната 
директива, се отнасят само до 

отношенията между лекар и пациент, 
свързани със зачитането на волята на 
пациента по отношение на прилагането 
на палиативни лечения за болка, 
използването на непропорционални и 
извънредни лечения или 
оскърбителното и ирационално 
удължаване на продължителността на 
живота на пациента. 
 
 
 
ИТАЛИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
 
Съгласно италианското право основните 
инструменти за защита на лицата с 
пълна или частична дееспособност са: 
настойничество (tutela), попечителство 
(Curatela) и помощна администрация 
(amministrazione di sostegno). 
Настойничеството е инструментът, 
предвиден за ситуации на трайно 
увреждане, при което дадено лице става 
неспособно да управлява собствените 
си дела (член 414 от Гражданския 
кодекс, наричан по-долу ГК). 
Решението, с което се установява 
настойничеството (Interdizione) или 
попечителството, както и всички 
последващи разпоредби, могат да 
постановяват, че някои действия на 
обикновено управление могат да бъдат 
извършени от напълно недееспособно 
лице без съдействието на настойника 
или че някои действия, надхвърлящи 
обикновеното управление, могат да 
бъдат извършени от частично 
недееспособното лице без намесата на 
попечителя (член 427 от ГК). 
Помощната администрация се урежда, 
когато дадено лице, в резултат на недъг 
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или физическо или умствено увреждане, 
не е в състояние, дори частично или 
временно, да осигури собствените си 
интереси. Администраторът на помощ 
може да бъде задължен да 
представлява или да оказва съдействие 
в съответствие с решението на съдията. 
Следователно лице, което е подчинено 
на подпомагащата администрация, 
запазва своята правоспособност да 
действа в областите, за които съдията 
по поддръжката не счита за необходимо 
представителството или съдействието 
на администратора на подпомагането. 
Подпомагащата администрация, когато 
са изпълнени условията за нейното 
прилагане, понастоящем е 
предпочитаната от съдебните органи 
мярка за защита на недееспособни лица 
или лица с намалена дееспособност, 
която е по-рационализирана и 
ефективна мярка. 
Всъщност последиците от 
подпомагащата администрация, за 
разлика от попечителството и 
попечителството, не са строго 
определени от закона, а се определят за 
всеки отделен случай от съдебния орган 
(съдиите на преподавателите) в 
зависимост от действителните нужди на 
индивида. 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
 
Италианското право не предвижда 
трайно пълномощно. Поради това не е 
възможно да се посочи пред нотариус 
доверено лице, което да действа като 
представител в случай на евентуална 
загуба на дееспособност вследствие на 
злополука, заболяване или старост. 
Като цяло, в италинската правна 
система пълномощното – специално или 

общо – остава в сила до обявяването на 
недееспособността на упълномощителя. 
В последния случай пълномощното 
остава в сила само ако е предоставено в 
интерес на притежателя на 
пълномощното или на трети лица. 
Лице, което е в състояние да действа, 
може да определи администратор за 
оказване на съдействие с оглед на 
евентуалната му бъдеща 
недееспособност (член 408 от В.В.), но 
не и попечител или настойник, съответно 
в случай на пълно или частично 
обявяване на недееспособност. 
Това посочване може да бъде отменено. 
Функциите на администратора за 
оказване на съдействие (в случай на 
управление на поддръжката), на 
настойника (в случай на настойничество) 
или на попечителя (в случай на 
попечителство) са илюстрирани по-горе 
в част I 
 
По силата на Закон 219/2017, влязъл в 
сила на 31 януари 2018 г., с оглед на 
бъдеща неспособност за 
самоопределение всички лица, които са 
придобили мнозинство и са с добро 
съзнание, могат да изразят своите 
желания във връзка със 
здравеопазването чрез DAT 
(Dichiarazioni Anticipate di trattamento, 
предварителна декларация относно 
медицинското лечение). 
За прилагането на предварителната 
декларация относно медицинското 
лечение инструктиращата страна има 
право да избере специално определен 
„представител“, който да отговаря за 
връзките с медицинския персонал и 
здравните заведения от името на 
пациента, който не е в състояние да 
направи това. Представителят трябва да 
е в добро съзнание. 
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Ако инструктиращата страна определи 
представител, определянето влиза в 
сила едва след приемането на 
назначението, което може да бъде 
незабавно и да се съдържа в 
предварителната директива за 
медицинското лечение или след това и 
следователно да се съдържа в 
последващ акт. 
Назначаването на представителя, който 
го е приел, може да бъде прекратено – 
въпреки че предварителната 
декларация относно медицинското 
лечение остава напълно валидна и 
ефективна – чрез отказ, отмяна, смърт 
или недееспособност на представителя. 
Отказът трябва да бъде направен в 
писмен вид със закон. 
Накрая, трябва да се заключи, че 
инструктиращата страна може да 
определи „последващ“ представител, 
който ще поеме задачата в случай на 
отказ, смърт или недееспособност на 
първия определен представител. 
 
 
ЛАТВИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
В случаите, когато дадено лице има 
здравословни разстройства от 
психическо или друго естество и не може 
да разбере смисъла на действията си 
или не може да контролира действията 
си, съдът може да установи временно 
попечителство без ограничение на 
дееспособността да действа в 
съответствие с процедурите, 
предвидени в Гражданския процесуален 
закон, ако 1) това е спешно необходимо 
в интерес на дадено лице, 2) нарушения 
са временни, 3) дадено лице не може да 
причини вреда на себе си чрез своите 

активни действия. Съдът установява 
временно попечителство, което не 
надвишава две години (член 364.2 от 
Гражданския закон). 
В други случаи, ако дадено лице има 
здравословни разстройства от 
психическо или друго естество, 
способността му да действа може да 
бъде ограничена, ако това е необходимо 
в интерес на това лице и това е 
единственият начин да се защити. В 
такива случаи се установява 
попечителство на лицето (член 357 от 
Гражданския закон). 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
 
Латвийското законодателство 
предвижда превантивните действия, за 
да се гарантира, че се зачита волята на 
лицето, което губи дееспособността си. 
Целта е да се предвидят решения за 
следните ситуации: 
A.“ Living wills/ lasting powers of attorney“ 
Воля приживе /трайни пълномощни 
(„nakotnes pilnvarojums“) предлагат 
възможността за назначаване на 
доверено лице пред нотариус като 
представител в случай, че дадено лице 
може да загуби дееспособността си си 
да действа в резултат на злополука, 
заболяване или напреднала възраст. 
Това позволява вземането на решения 
относно лицето и неговото имущество, 
без съдебно решение, с което се 
обявява правната недееспособност. 
 
Б. Всяко лице, което има достатъчна 
правоспособност да действа, може да се 
яви пред нотариус, за да предложи за в 
бъдеще лицето, което желае да бъде 
назначено от съдията за свой законен 
представител, когато е в 
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недееспособност и попечителство, и да 
определи мерките или критериите, които 
да бъдат взети предвид по отношение на 
неговото лице или имущество 
(„aizgadnis“). 
 
В. Предварителните решения за 
медицинско лечение („nakotnes 
pilnvarojums“) се използват за 
предоставяне на инструкции или за 
назначаване на доверено лице, което да 
ги предоставя в подходящото време, в 
случай че дадено лице вече не е в 
състояние да изрази желанието си да 
приеме или откаже медицинско 
лечение, например в резултат на 
злополука или заболяване. Мерките, 
предвидени в предварителното 
решение, се отнасят само до 
отношенията между лекар и пациент, 
свързани със зачитането на волята на 
пациента по отношение на прилагането 
на палиативни лечения за болка, 
използването на непропорционални и 
извънредни лечения или 
оскърбителното и ирационално 
удължаване на живота на пациента. 
 
ЛИТВА 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица без дееспособност 
Литовската правна система предвижда, 
че защитата на личността и/или 
имуществото на пълнолетни лица с 
намалена правна дееспособност се 
упражнява чрез настойничество или 
попечителство (globa/rupyba), които се 
създават от съдилищата. 
На 1 януари 2016 г. влязоха в сила 
измененията на Гражданския кодекс и 
Гражданския процесуален кодекс на 
Република Литва. Целта на тези 
изменения е съществено да се 

реформира правната уредба на 
недееспособността, за да се отговори на 
изискванията, посочени в член 12 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания от 13 декември 2006 г. С 
тези изменения се отрича пълна загуба 
на капацитет и се посочва, че дадено 
лице може да бъде обявено за 
недееспособно или частично 
дееспособно само в определена област 
или в множество конкретни области. 
Съгласно член 2.10 от Гражданския 
кодекс на Република Литва физическо 
лице, което поради психично 
заболяване не е в състояние да разбере 
значението на действията си в 
определена област или да ги 
контролира, може да бъде обявено за 
недееспособно в определена област. 
Лице, обявено за недееспособно в 
определена зона, се поставя под 
настойничество. 
Съгласно член 2.11 от Гражданския 
кодекс съдът може да наложи 
ограничения на гражданската 
дееспособност в някои области на 
физическо лице, което поради психични 
заболявания не е в състояние отчасти да 
разбере значението на действията си 
или да ги контролира в определена 
област. Когато дееспособността на 
дадено лице е ограничена в определена 
област, му се назначава попечител. 
Разликата между настойничеството и 
попечителството е, че договорите от 
името на лице, обявено за 
недееспособно, се сключват от неговия 
настойник, докато лице, чиято 
дееспособност е ограничена, сключва 
сам договори със съгласието на 
попечител. 
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Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
 
Всяко лице, което е достатъчно 
дееспособно да действа, може да се яви 
пред нотариус, за да предложи за в 
бъдеще лицето, което желае да бъде 
назначено от съдията за свой законен 
представител, когато се намира в 
положение на недееспособност и 
настойничество, както и да определи 
мерките или критериите, които да бъдат 
взети предвид по отношение на неговото 
лице или имущество. 
 
 
ЛЮКСЕМБУРГ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица без дееспособност 
Правната защита на пълнолетните лица, 
чиято дееспособност е променена по 
такъв начин, че да не могат да се грижат 
само за своите интереси, се урежда 
главно от разпоредбите 488 и 
следващите от люксембургския 
Граждански кодекс. Пълнолетно лице, 
което поради своята разточителство, 
невъздържаност или безделие излага 
себе си да изпадане в нужда или излага 
на риск изпълнението на семейните си 
задължения, също може да бъде 
защитено (член 488 от Гражданския 
кодекс). 
Член 490 от Гражданския кодекс 
предвижда, че когато умствените 
способности на дадено лице са увредени 
поради болест, недъг или увреждане 
поради възраст, това лице може да бъде 
подчинено на един от трите режима на 
закрила, предвидени в закона, в 
зависимост от нуждите му от закрила. 
Трите режима на правна защита са 
съответно правосъдна защита (членове 

491—491—6 от Гражданския кодекс), 
настойничеството (членове 492—500 от 
Гражданския кодекс) и попечителството 
(членове 508—515 от Гражданския 
кодекс). 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
В люксембургското право не съществува 
специфична правна рамка относно 
трайните пълномощни. 
Що се отнася до житейските ситуации на 
лице, което вече не е в състояние да 
изрази желанието си да приеме или да 
откаже медицинско лечение, например 
след злополука или заболяване, 
специфичната правна рамка, 
приложима в тази област, може да бъде 
обобщена, както следва: 
Такива ситуации се уреждат от Закона 
от 16 март 2009 г. за палиативните 
грижи, предварителните директиви и 
подпомагането в края на живота (Закона 
за палиативните грижи) и Закона от 16 
март 2009 г. за евтаназията и 
асистираното самоубийство (Закона за 
евтаназията) 
 
МАЛТА 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
Съгласно малтийската правна система 
съществуват две мерки за защита на 
пълнолетни лица, които са претърпели 
загуба или намаляване на умствените 
способности – настойничество или 
забрана/установяване 
нанедееспособност. 
Настойничеството е установено 
съгласно член 188А и сл. от Гражданския 
кодекс, глава 16 от Законите на Малта. 
Законът предвижда, че пълнолетно 
лице, което има психическо 
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разстройство или друго заболяване, 
което го прави неспособно да се грижи 
за собствените си дела, може да бъде 
подложено на настойничество. 
Продължава да се посочва, че 
доколкото е възможно, родителите на 
лице на възраст, с увреждане, с 
психическо разстройство и с друго 
заболяване, което прави това лице 
неспособно да се грижи за делата си, 
първо се стремят да поставят лицето с 
увреждане под настойничество, преди 
да поискат забрана или 
недееспособност на това лице. 
Следователно попечителството е 
предпочитаният от закона метод за 
защита на пълнолетни лица в загуба на 
капацитет и това, тъй като 
попечителството гарантира, че когато е 
възможно настойникът при вземането 
на решението, ще се опита да зачита 
волята на лицето, което е обект на 
настойничество (член 188В, параграф 1, 
буква а) от Гражданския кодекс, глава 16 
от Законите на Малта).Попечителят 
обаче е този, който взема всички 
решения от името на независимия. 
Заповедите за настойничество се 
преразглеждат периодично от Съвета по 
настойничество. 
Настойникът се назначава със заповед 
за настойничество, издадена от Съвета 
по настойничество, и попечителят 
разполага с всички правомощия да 
действа вместо лицето, на което е 
поверено попечителство. Настойникът 
може да реши да поиска да се грижи за 
личното благосъстояние, финансовите 
въпроси и/или управлението на 
имуществото на съответното 
пълнолетно лице. 
В някои по-тежки случаи дадено лице 
може да бъде възпрепятствано или 
недееспособно (член 189 и сл. от 

Гражданския кодекс, глава 16 от 
Законите на Малта). Възрастен, който 
има психическо разстройство или друго 
състояние, което го прави неспособен да 
управлява собствените си дела, може да 
бъде подложен на забрана или 
недееспособност. 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Малтийското право предоставя 
възможност за трайно пълномощно. 
Трайното пълномощно предвижда 
възможността за назначаване на 
доверено лице, което да действа от свое 
име, в случай че човек загуби 
умствената си способност на бъдеща 
дата. 
Съгласно малтийското право трайно 
пълномощно, известно като 
пълномощно в очакване на 
недееспособност, трябва да бъде 
изготвено чрез автентичен акт пред 
нотариус в присъствието на двама 
свидетели (член 1864A от Гражданския 
кодекс, глава 16 от Законите на 
Малта).Това може да бъде изготвено 
само след медицинска декларация, в 
която обстоятелствата го изискват, и 
това е във висшия интерес на това лице 
да изготви такова пълномощно. 
Следователно такъв мандат може да 
бъде даден само ако са налице разумни 
познания и очакване, че лицето, което 
изготвя мандата, няма да бъде напълно 
умствено способно да управлява 
активите си в бъдеще. Това е 
превантивно правомощие, което се 
разграничава от обикновените 
правомощия, предоставени с 
обикновено пълномощно, което би 
приключило със загубата на капацитет 
на лицето, но е специално изготвено, за 
да се предвиди за период от време, 
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когато е налице загуба на капацитет на 
лицето. Следователно действителното 
изпълнение на срока зависи от 
действителната дееспособност и 
задължението може да започне да 
упражнява правомощията си едва след 
получаване на одобрение от Съда на 
доброволната компетентност. Съдът 
също така разполага с правомощието да 
налага всякакви условия, които счете за 
подходящи. 
 
НИДЕРЛАНДИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
 
Нидерландската правна система 
предвижда три различни мерки за 
пълнолетни лица с намалена правна 
дееспособност: попечителство, 
фидуциарна администрация и 
наставничество. 
В случай на попечителство (на 
нидерландски език: Curatele), 
попечителят взема решенията по 
финансови въпроси, грижи, сестрински 
грижи, лечение или надзор на 
съответното лице. Това лице не е в 
състояние да предприеме каквито и да 
било съдебни действия (вж. член 1:378 и 
сл. Граждански кодекс). 
Попечителството е най-интензивната 
форма на подкрепа, която е 
необходима, когато лицето не може да 
взема решения самостоятелно или с 
подкрепата на други лица.. 
В случай на фидуциарна администрация 
(на нидерландски език: Bewind), 
администраторът се занимава с 
финансовите дела на лицето. 
Администрацията може да бъде 
въведена, защото дадено лице е 
безразсъдно харчещо своите пари или 

стоки или има проблемни дългове (вж. 
член 1:431 и сл. Граждански кодекс). 
Администраторът взема решенията за 
прехвърляне или залог на активите, 
които са поставени под управление, 
заедно с лицето. Администраторът има 
право да извършва административни 
действия по отношение на активите под 
управление. 
Въз основа на медицински доклади 
съдията решава дали лицето е обект на 
абсолютна и постоянна 
недееспособност, която ограничава 
способността му да управлява своето 
лице и имущество (настойничество), или 
просто се нуждае от мерки, които да 
допълнят способността му да взема 
определени решения, като 
същевременно запазва качеството си 
(доверителна администрация). 
В случай на защитно наставничество (на 
нидерландски език: ментор), 
наставникът взема решения в областта 
на личните въпроси, като грижи, 
сестринство, лечение или консултиране 
на съответното лице (вж. член 1:450 и сл. 
Граждански кодекс).Наставникът няма 
право да представлява лицето по 
финансови въпроси 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на правна дееспособност 
Нидерландското законодателство 
предвижда поредица от превантивни 
действия, за да се гарантира, че се 
зачита волята на лицето, което губи 
капацитета си. Целта е да се предвидят 
решения за следните ситуации: 
A. Инструментът за трайно пълномощно 
като такъв не съществува в 
нидерландския Граждански кодекс за 
случаи на загуба на дееспособност. 
Загубата на дееспособност се извършва 
само когато започне процедура за 
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назначаване на настойник от съда. Във 
всички останали случаи се използва 
пълномощното. Няма участващ съдия, 
който да контролира в кой момент 
загубата на дееспособността на лицето 
е факт, което означава, че 
представителят решава кога да 
използва пълномощното. Докато 
отговорното лице все още е способно да 
действа законно и да се изразява, може 
да действа за себе си. Нотариусите 
използват насоки за проверка на 
капацитета и могат да поискат от 
независим лекар да ги посъветва за 
капацитета на своите клиенти. В 
Нидерландия нотариусите са 
разработили специален автентичен акт 
(на нидерландски език: levenstestament, 
т.е. жизнената воля), при която различни 
аспекти се определят от дадено лице в 
случай на бъдеща загуба на 
правоспособност. Пълномощното в 
levenstestament остава валидно, ако 
лицето загуби дееспособността си, 
докато съдът не е взел решения относно 
настойничеството или фидуциарната 
администрация. 
Б. Всяко лице, което е достатъчно 
дееспособно да действа, може да се яви 
пред нотариус, за да предложи за в 
бъдеще лицето, което желае да бъде 
назначено от съдията за свой законен 
представител, когато се намира в 
положение на недееспособност и 
настойничество, както и да определи 
мерките или критериите, които да бъдат 
взети предвид по отношение на неговото 
лице или имущество. 
 
Предварителните решения относно 
медицинското лечение и въпросите, 
свързани с края на жизнения цикъл, се 
използват за предоставяне на 
инструкции или за назначаване на 

довереното лице, което да ги предоставя 
в подходящото време, в случай че 
дадено лице вече не е в състояние да 
изрази желанието си да приеме или 
откаже медицинско лечение, например в 
резултат на злополука или заболяване. 
Предвидените в предварителната 
директива мерки се отнасят само до 
отношенията между лекар и пациент, 
свързани със зачитането на желанията 
на пациента по отношение на 
прилагането на палиативни лечения, 
използването на непропорционални и 
извънредни лечения или 
оскърбителното и ирационално 
удължаване на продължителността на 
живота на пациента. 
 
 
ПОРТУГАЛИЯ 
 
ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА: 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
В Португалия като цяло хората на 
възраст над 18 години могат да 
упражняват правата си лично и 
свободно, да изпълняват задълженията 
си и да се грижат за имуществото си, без 
да се нуждаят от помощта на други. Има 
обаче граждани, които поради 
здравословни причини, увреждания или 
в резултат на своето поведение (напр. 
алкохолизъм, наркомания и т.н.), не 
могат да упражняват правата си, да 
изпълняват задълженията си или да се 
грижат за имуществото си съзнателно и 
свободно без подкрепата или намесата 
на друго лице. Схемата „придружени 
пълнолетни лица“ е специално 
предназначена за последната категория 
и има за цел да запази автономността, с 
която лицето все още разполага, и, 
доколкото е възможно, да я увеличи. В 
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този смисъл съдът, след като разгледа 
всички фактори, които са били 
представени пред него и с помощта на 
медицинска информация, решава кое 
може и трябва да продължи да се 
извършва свободно и кое, за негова 
защита, трябва да се извършва от или с 
помощта на друго лице – асистента. 
Съществуват обаче определени 
действия, които сътрудникът може да 
извърши само след получаване на 
разрешение от съда. 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Всяко лице, което е пълнолетно, може, в 
очакване на евентуална бъдеща нужда 
от подкрепа, да сключи договор – 
наречен мандат или пълномощно – в 
кантората на нотариуса, в която то дава 
на другото лице разрешение (това, което 
те решат) да действа от негово име, в 
случай че се нуждае от такава помощ в 
бъдеще, тъй като не може да действа 
самостоятелно. Този мандат може да 
бъде отменен (неефективен) по всяко 
време. Настоящият договор няма за цел 
да замени бъдещата подкрепа, но се 
взема предвид, ако бъде приет и може 
да бъде използван от съда, изцяло или 
частично. По същия начин, изразената 
воля на лицето следва да бъде взета 
предвид от съда относно това кой 
следва да изпълнява задълженията на 
сътрудника. Предварителните 
директиви дават възможност да се 
дадат указания или да се посочи 
доверено лице, което да му даде, когато 
настъпи моментът, в случай че дадено 
лице вече не е в състояние да изрази 
желанието си да приеме или откаже 
медицинско лечение, например след 
злополука или заболяване. Мерките, 
предвидени в предварителната 

директива, обхващат само отношенията 
между лекар и пациент по отношение на 
зачитането на желанията на пациента 
във връзка с прилагането на палиативни 
лечения за болка, използването на 
непропорционални и извънредни 
лечения или неправомерното и 
ирационално удължаване на 
животоподдържащата система. 
 
РУМЪНИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
В Румъния защитата на пълнолетното 
лице може да бъде постигната чрез 
поставяне на лицето под съдебна 
забрана или чрез установяване на 
попечителство (член 106, параграф 2 от 
Гражданския кодекс). Защитата на 
лицето, което не е в състояние да се 
грижи за собствените си интереси 
поради умствена дебилност или 
психическо заболяване, може да бъде 
постигната чрез настойничество – RO: 
Tutela (член 164 и сл. от Гражданския 
кодекс). В допълнение към другите 
предвидени от закона случаи, 
попечителство – RO: може да бъде 
учредено попечителство - Curatela (член 
178 и следващите от Гражданския 
кодекс):а) ако поради старост, 
заболяване или физическа недъг 
дадено лице, макар и недееспособно, не 
е в състояние лично да управлява 
имуществото си или да защитава 
интересите си и поради основателни 
причини не може да назначи 
представител или управител; б) ако 
поради заболяване или други причини 
дадено лице, макар и недееспособно, не 
е в състояние, лично или чрез 
представител, да предприеме 
необходимите мерки при спешни случаи; 
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в) ако дадено лице, което трябва да 
отсъства от дома си за продължителен 
период от време, не е поверило друго 
лице с пълномощно или не е посочило 
главен управител; г) ако лице, което е 
изчезнало, без да остави никаква 
информация за местонахождението си, 
не е поверило друго лице с пълномощно 
или не е посочило главен 
администратор. Също така, когато 
между настойника и недееспособното 
лице възникнат противоположни 
интереси, които не следва да водят до 
заместване на настойника, се назначава 
специален попечител. 
мярка за настойничество, съдът може да 
определи попечителство за посочените 
по-горе дела. 
По правило Настойничеството е най-
интензивната и ограничителна форма на 
закрила и следователно е запазена за 
случаи на недееспособност. Лице, което 
няма необходимата възможност за 
защита за собствените си интереси, 
поради умствено разстройство или 
умствено увреждане, ще бъде поставено 
под съдебна забрана (чл. 164, ал. 1 от 
Гражданския кодекс). Съдебното 
решение, с което уязвимото лице е 
поставено под съдебна забрана, 
съдържа и назначаването на 
настойник/попечител (член 167 от 
Гражданския кодекс). 
Ако е необходимо и до уреждането на 
искането за съдебна забрана, съдът за 
настойничество може да назначи 
специален попечител, който да се грижи 
за уязвимото лице и да го представлява, 
както и да управлява имуществото му 
(член 170 от Гражданския кодекс). 
Когато не съществуват основания 
дадено лице да бъде поставено под по-
ограничителната както 
попечителството, така и 

попечителството могат да бъдат 
учредени с решение на съд. Въпреки че 
настойникът и/или попечителят се 
назначават от съда, попечителят има 
възможност да определи лицето, което 
ще бъде назначено от съда. Всяко лице, 
което има пълна дееспособност, може 
да определи чрез едностранен акт или 
договор за упълномощаване, сключен в 
автентична форма, лицето, което ще 
бъде назначено за настойник, да се 
грижи за него и за имуществото му, в 
случай че е поставено под съдебна 
забрана (член 166 от Гражданския 
кодекс). В случай на попечителство, 
когато заинтересованата страна е 
назначила с едностранен акт или 
договор за упълномощаване, сключен в 
автентична форма, лице, което да бъде 
назначено за попечител, това лице се 
назначава с предимство (член 180, 
параграф 2 от Гражданския кодекс). 
Румъния е ратифицирала Конвенцията 
на Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания от 13 
декември 2006 г. 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Всяко лице, което е достатъчно 
дееспособно да действа, може да се яви 
пред нотариус, за да посочи лицето, 
което желае да бъде назначено от съда 
за свой законен представител, ако и 
когато може да се окаже в положение на 
недееспособност. 
 
СЛОВАКИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
недееспособни лица 
Основното словашко законодателство 
по въпроси, свързани със загубата на 
дееспособност, се основава на раздел 
10 от Закон № 40/1964 Coll. 
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Гражданският кодекс, който позволява 
ограничаване, както и пълна загуба на 
дееспособност. 
Считано от 1 юли 2016 г., с приемането 
на Закон № 161/2015 – Гражданския 
процесуален кодекс за неспорно 
производство, вече не е възможно 
дадено лице да бъде лишено от правна 
дееспособност. Този нов процедурен 
регламент не позволява пълна загуба на 
дееспособност и описва само 
ограничаване на дееспособността. 
Заложените промени, свързани с 
процедурата за дееспособност, бяха 
въведени в контекста на 
присъединяването на Словашката 
република към Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания. 
Закон № 161/2015 – Граждански 
процесуален кодекс за извънсъдебно 
производство – предвижда, че когато 
съдът реши да ограничи 
дееспособността на дадено лице, 
обхватът на ограничението се определя 
в съдебното решение и се назначава 
попечител от съда (член 248, параграф 
2). 
Предложението за образуване на 
производство трябва да съдържа, с 
изключение на общите условия на 
производството, описание на 
доказателствата, които обосновават 
встъпването в дееспособност на 
частноправния субект, и причина, 
обосноваваща невъзможността за по-
малко ограничително действие, или 
описание на доказателствата, 
обосноваващи промяната в 
дееспособността на лицето да извършва 
правни действия, или доказателства, 
обосноваващи връщането на 
дееспособността на лицето да извършва 
правни действия (член 234). 

 
СЛОВЕНИЯ 
 
ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА: 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
Словенското законодателство не 
урежда възможностите за предвиждане 
на бъдеща загуба на дееспособност. 
Това означава, че не е възможно да се 
предложи доверено лице, което да бъде 
назначено за настойник в случай на 
бъдеща недееспособност. 
Словенското право не урежда трайните 
пълномощия. Когато съгласно Закона за 
наследството е необходимо да се 
назначи временен настойник на 
наследственото имущество, той се 
назначава от съда по наследствата 
(член 192 от Закона за наследството). 
Съдът назначава временен настойник 
на наследственото имущество, ако 
наследниците са неизвестни или ако 
тяхното местопребиваване е 
неизвестно, както и в други случаи, 
когато е необходимо. Последните имат 
право да предявяват иск или да бъдат 
съдени от името на наследниците, да 
събират вземания и да изплащат 
дългове и по принцип да представляват 
наследниците. Съдът уведомява 
компетентния център за социална 
дейност за назначаването на временен 
настойник, който може да назначи друг 
настойник (член 131 от Закона за 
наследството). Това е обща разпоредба 
в рамките на производството по 
наследяване. 
В случаите, когато дадено лице желае да 
упълномощи някого да извършва 
действия от негово име по време на 
живота си, съгласно словенското 
законодателство, на упълномощеното 
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лице се разрешава само онези правни 
сделки, за които е упълномощено. Само 
правни сделки, които принадлежат към 
редовни операции, са разрешени от 
представител, който има общо 
разрешение. Представителят не може, 
без специално разрешение за всеки 
отделен случай, да поема задължения 
по менителница, да сключва договори за 
гаранция, уреждане, отчуждаване или 
налагане на тежести на недвижимо 
имущество, да влиза в спор или да 
сключва арбитражно споразумение и да 
се отказва от всякакви права без 
възстановяване. Разрешението се 
прекратява със смъртта на 
упълномощеното лице, освен ако 
операцията, която е започнала, не може 
да бъде прекратена, без да се засягат 
правоприемниците, или ако 
разрешението се прилага и при смърт на 
лицето, което го е издало, било в 
съответствие с намерението на това 
лице, било в зависимост от естеството 
на сделката (членове 76 и 79 от Кодекса 
на задълженията). 
 
ИСПАНИЯ 
 
Част 1: Защитни мерки за пълнолетни 
лица с намалена дееспособност 
Испанската правна система предвижда, 
че защитата на личността и/или 
имуществото на пълнолетни лица с 
намалена дееспособност се упражнява 
чрез настойничество или попечителство 
(член 215 от Гражданския кодекс), които 
се установяват от съдилищата. 
Съдията ще вземе решение в полза или 
в зависимост от степента на 
самостоятелност на съответното 
пълнолетно лице. Всъщност 
настойничеството („tutela“) (член 222 и 
сл. от Гражданския кодекс) е най-

интензивната форма на подкрепа, която 
е необходима, когато лицето не може да 
взема решения самостоятелно или с 
подкрепата на други лица. 
Следователно то е запазено за случаи 
на пълна неработоспособност. В този 
случай лицето под настойничество се 
представлява от неговия настойник. 
От друга страна, попечителството 
(„Curatela“) (член 286 и сл. от 
Гражданския кодекс) е замислено по по-
гъвкав начин, за да се осигури 
необходимата подкрепа за вземането на 
решения на лица с частично увреждане. 
Лицето под попечителство не се 
замества в процеса на вземане на 
решения, а се подпомага, за да допълни 
качеството си. 
 В съответствие с Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания от 13 
декември 2006 г. испанските съдилища 
са все по-склонни да отдават приоритет 
на режима на попечителство, за да 
предоставят помощ както в областта на 
личността, така и в областта на 
имуществото. 
Когато съдебно решение е висящо и 
когато са необходими мерки за 
управление на имуществото на лицето 
при загуба на капацитет, е възможно 
временно да се назначи защитник 
(„съдебен защитник“). Неговата роля ще 
бъде прекратена с учредяването на 
настойничество или попечителство. 
Защитникът трябва да бъде назначен и 
при конфликт на интереси между 
законния представител и лицето с 
намалена дееспособност във връзка с 
дадено деяние (член 299 от 
Гражданския кодекс). 
 
Част 2: Възможности за предвиждане на 
бъдеща загуба на дееспособност 
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Испанското законодателство предвижда 
поредица от превантивни действия, за 
да се гарантира, че се зачита волята на 
лицето, което губи качеството си. Целта 
е да се предвидят решения за следните 
ситуации: 
А. Воля приживе/ трайни пълномощни 
(„mandatos preventivos para la futura 
incapacidad“) предлагат възможността 
за назначаване на доверено лице пред 
нотариус като представител в случай, че 
дадено лице може да загуби 
способността си да действа в резултат 
на злополука, заболяване или 
напреднала възраст. Това позволява да 
се вземат решения относно лицето и 
имуществото му, без да е издадено 
съдебно решение, с което се обявява 
недееспособността. Тези превантивни 
правомощия следва да се разграничават 
от обикновените правомощия, които 
изтичат с загубата на капацитет на 
лицето. Воля приживе/ трайни 
пълномощни могат да бъдат 
предоставени с незабавно действие, 
така че представителят да може да 
започне да упражнява правомощията си 
незабавно, дори ако отговорното лице 
запази дееспособността си или да 
установи условията, при които 
пълномощното влиза в сила. 
 
Б. Всяко лице, което е достатъчно 
дееспособно да действа, може да се яви 
пред нотариус, за да предложи за в 
бъдеще лицето, което желае да бъде 
назначено от съдията за свой законен 
представител, когато е в положение на 
недееспособност и настойничество, и да 
определи мерките или критериите, които 
да бъдат взети предвид по отношение на 
неговото лице или неговото имущество 
(„designación de tutor“). 

 
В. Предварителните решения за 
медицинско лечение („instrucciones 
previas“) се използват за предоставяне 
на инструкции или за назначаване на 
довереното лице, което да ги предоставя 
в подходящото време, в случай че 
дадено лице вече не е в състояние да 
изрази желанието си да приеме или 
откаже медицинско лечение, например в 
резултат на злополука или заболяване. 
Мерките, предвидени в 
предварителната директива, се отнасят 
само до отношенията между лекар и 
пациент, свързани със зачитането на 
волята на пациента по отношение на 
прилагането на палиативни лечения за 
болка, използването на 
непропорционални и извънредни 
лечения или оскърбителното и 
ирационално удължаване на 
продължителността на живота на 
пациента. Към момента на изготвяне на 
тази информация в испанския 
парламент се обсъжда проектозакон за 
евтаназията. 
 
 

Лекция на нот. Димитър 

Танев - Председател на 

Дисциплинарната комисия 

на Нотариалната камара на 

Република България 
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ПРАВНА УРЕДБА В РБ И ВИЗИЯ НА НКРБ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРАВНО-

ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБИ, ГАРАНТИРАЩИ 
ПО-ВИСОКА СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА 

УЯЗВИМИТЕ ЛИЦА 
 
1. Международно-правни основания за 
защита на уязвимите лица 
 
В Хартата на основните права на 
Европейския съюз и по-специално член 
3, се гарантира на всяко лице правото на 
физическа и психическа 
неприкосновеност, а в чл.21 правото на 
недискриминация. 
“Член 3 
Право на неприкосновеност на 
личността 
Всеки има право на физическа и 
психическа неприкосновеност. 
Член 21 
Недискриминация 
Забранена е всяка форма на 
дискриминация, основана по-специално 
на пол, раса, цвят на кожата, етнически 
или социален произход, генетични 
характеристики, език, религия или 
убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално 
малцинство, имотно състояние, 
рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация.“          
В Резолюция на Европейския парламент 
от 1 юни 2017 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно правната 
защита на уязвимите пълнолетни лица 
изрично е визирано, че “Б.  като има 
предвид, че защитата на уязвимите 
пълнолетни лица, упражняващи своето 
право на свободно движение в рамките 
на Съюза, е въпрос от трансграничен 
характер и поради това се отнася до 
всички държави членки; като има 

предвид, че това досие доказва колко е 
важна ролята, която Съюзът и 
Европейският парламент следва да 
играят, за да откликнат на проблемите и 
трудностите, пред които са изправени 
европейските граждани при 
упражняването на своите права, по-
специално в трансгранични ситуации;” 
Европейският парламент е възложил с 
Резолюцията от 1 юни 2017 година на 
своя председател да предаде 
приложените препоръки, на Комисията, 
Съвета, както и на правителствата и 
парламентите на държавите членки. 
Европейският парламент изисква да се 
въведат единни за Съюза формуляри за 
благоприятстване предаването на 
информацията относно решенията 
относно закрилата на пълнолетни лица в 
уязвимо положение, както и 
разпространението, признаването и 
изпълнението на тези решения. 
В посочената Резолюция се приема, че е 
необходимо в името на правната 
сигурност на всяко лице, на което е 
поверена защитата на  имуществото на 
уязвимо пълнолетно лице, да може “при 
поискване да се издаде в разумен срок 
удостоверение, в което се посочва 
качеството му, неговия статут и 
предоставените му правомощия”. 
Уязвимо пълнолетно лице по смисъла на 
Резолюцията от 1 юни 2017 г. е 
пълнолетно лице,което е навършило 18 
години и което,поради нарушени или 
недостатъчни лични способности,не е в 
състояние да защитава собствените си 
интереси,както и тези на своето 
имущество,било временно или 
окончателно. 
Увеличаването на броя на възрастните 
лица в отделните държави членки на ЕС 
е една от причините за специална 
защита на тези граждани,но възрастта 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 25 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
25 

не е единствената характеристика за 
квалификация на едно лице ,като 
уязвимо. 
Резолюцията приема,че умствени и 
физически увреждания, при които може 
да бъде засегната способността на 
дадено пълнолетно лице да защитава 
собствените си интереси, могат да 
доведат то да попадне в категорията на 
уязвимите лица. 
Създаването на регистър на 
упълномощаванията и други релевантни 
правно значими едностранни 
волеизявления, но не само в случаите на 
очаквана недееспособност се налага от 
особеностите на епохата в която 
живеем. 
Европейските ценности заложени в 
религията,морала и Хартата на 
основните права на ЕС ,а не масовото 
прибягване до дигитализация са 
мотивите ,които водят до 
необходимостта за създаване на база 
данни за уязвимите лица,организирана в 
един достъпен при определени 
условия,но не публичен регистър. 
 
 
2. Нормативна уредба в България 
относно упълномощаването и 
архивирането на пълномощни от 
нотариуса 
Същността на упълномощаването се 
извлича,  от теоретичните дефиниции за 
него, които независимо от предмета  и 
съдържанието му го определят като 
едностранна сделка. Тази сделка в 
определени случаи е основата, върху 
която лежи действителността на сделки 
със  съществени материални интереси , 
определящи целия икономически 
оборот в държавата  Именно, за да го 
запази сигурен и свободен от измами 
закона е предвидил в  чл.37 ЗЗД 

пълномощни  за договори, за които  се 
предвижда нотариална форма да бъдат 
удостоверявани  нотариално с подпис и 
съдържание, както и да бъдат съгласно  
чл.590 ГПК  и чл.9а.от Наредба №32 за 
САННК  по особен начин подреждани и 
третирани в нотариалните кантори. 
Същата регламентация получиха 
пълномощните за разпоредителните 
действия пред банки, като и част от 
търговските пълномощни.  Процедурата,  
която беше предвидена за 
удостоверяването им , подреждането им 
в нотариалните регистри  беше 
изработена и отразена в законите и 
подзаконовите актове до  
съвършенство, с цел осигуряване на 
правната сигурност в държавата и така 
бяха ограничени имотните и банкови 
измами до минимум. Част от тази 
процедура беше и задължението 
информация за тези актове да бъдат 
изпращани в изградената система 
Единство.  Действието се състои по 
своята същност в отразяване на самия 
документ в „Единство“. Тази  система 
притежава всички характеристики на 
регистър , тя е и създадена като 
регистър, и като такъв отразява 
документа в момента, в който той 
постъпи за удостоверяване в 
нотариалната кантора. По него веднага 
могат да бъдат направен справки.   
 
УПЪЛНОМОЩАВАНЕ – НОРМАТИВНА 

УРЕДБА 
           “Упълномощаването е сделка, 
насочена към пораждане на 
представителна власт. То е 
основанието, въз основа на което се 
учредява доброволното 
представителство, и затова неговото 
значение е изключително голямо, и то за 
всички гражданскоправни субекти. Чрез 
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упълномощаването пълномощникът 
може да извършва правни действия от 
името на упълномощителя и с 
последици направо за него. 
Упълномощаването е сделка и се 
сключва с волеизявление на 
упълномощителя. То е едностранна 
сделка и произвежда незабавно 
действие, но волеизявлението се 
нуждае от възприемане от трето лице, то 
е адресно волеизявление. 
Според обхвата на представителната 
власт тя може да бъде обща или 
специална. Общото /генерално/ 
упълномощаване дава право на 
пълномощника да извършва 
неограничен брой и вид правни 
действия. 
Специално е упълномощаването, което 
предвижда извършването на определен 
вид правни действия в определена 
област или за определени правни 
действия. 
Според това, дали  упълномощаването 
се дава за извършваното на определени 
отделни действия или за неопределен  
брой  правни действия, то бива 
еднократно или многократно. 
Според  времетраенето  на 
представителната власт може да се 
разграничат срочни и безсрочни  
упълномощавания. 
Едностранната  сделка съдържа 
волеизявления само на една страна. 
Налице е също правоотношение между 
две страни, но само едната от тях прави 
волеизявление, за да се създаде 
желаната правна връзка.” – Витали 
Таджер “Гражданско право на НРБ 
Обща част Дял II”. 
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 5 ОТ 
12.12.2016 Г. ПО ТЪЛК. Д. № 5/2014 Г., 
ОСГТК НА ВКС 

ЗА УПЪЛНОМОЩАВАНЕ С 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ПО ЧЛ. 36, АЛ. 2 ЗЗД 
ЗА ВАЛИДНО РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ИМУЩЕСТВО НА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ, 
НЕОБХОДИМО И ДОСТАТЪЧНО Е В 
ПЪЛНОМОЩНОТО ОБЩО ДА Е 
ИЗРАЗЕНА НЕГОВАТА ВОЛЯ ЗА 
ОВЛАСТЯВАНЕ НА ПЪЛНОМОЩНИКА 
ДА ИЗВЪРШВА РАЗПОРЕЖДАНЕ ОТ 
НЕГОВО ИМЕ. НЕ Е НЕОБХОДИМО В 
ПЪЛНОМОЩНОТО ДА СА ПОСОЧЕНИ 
ВИД РАЗПОРЕЖДАНЕ, КОНКРЕТНИ 
ПО ВИД СДЕЛКИ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ НА 
РАЗПОРЕЖДАНЕ, НИТО ТЕХНИ 
ЕЛЕМЕНТИ - ОПРЕДЕЛЕНО 
ИМУЩЕСТВО, ЦЕНА (СТОЙНОСТ) И 
ПР., НИТО ЛИЦЕ, В ПОЛЗА НА КОЕТО 
ДА СЕ ИЗВЪРШИ РАЗПОРЕЖДАНЕ. 
ОБЕМЪТ И ОГРАНИЧЕНИЯТА НА 
УЧРЕДЕНАТА ЗА ПЪЛНОМОЩНИКА 
ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ ЗА 
РАЗПОРЕЖДАНЕ ИЗЦЯЛО СЕ 
ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ИЗЯВЕНАТА ЗА ТОВА 
ВОЛЯ НА УПЪЛНОМОЩИТЕЛЯ В 
ПЪЛНОМОЩНОТО. 
САМО КОГАТО ПРАВНА НОРМА 
ИЗРИЧНО УСТАНОВЯВА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗИСКВАНИЯ 
ОТНОСНО НЕОБХОДИМОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДАДЕН ВИД 
ПЪЛНОМОЩНО, ТО СЛЕДВА ДА 
ОТГОВАРЯ НА ТЯХ. 
 
 
 
3. Визия за нормативни и технологични 
промени относно създаване на най-
общо казано пълномощни за подкрепа 
 
Архивирането на извършените от 
нотариуса нотариални удостоверявания 
е съществена и присъща на дейността 
му процедура, включително и когато то 
се извършва чрез дигитализация на 
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информацията. Нотариусът 
осъществява споропрепятстващата си , 
превантивна функция, не само чрез  
информационната система и базата 
данни, а и чрез съхраняване на 
автентичен  екземпляр от подписания 
документ – пълномощното. В случай на 
съдебен процес именно архивираният 
документ е надлежното доказателство 
което ще спомогне за бързо и 
справедливо приключване на съдебната 
процедура. 
Информационната система на 
Нотариалната камара подпомага 
извършването на справка по 
извършените удостоверявания на 
пълномощни за разпореждане с 
недвижими имоти. 
Всички държавни органи с определен 
правен интерес имат право на достъп за 
служебна справка от информационната 
система на Нотариалната камара. 
Правото на достъп към настоящия 
момент  е предоставено на близо пет 
хиляди лица, които не са  нотариуси и е 
напълно безвъзмездно, осъществява се 
в реално време. 
Улесняването на правото на достъп на 
държавните органи за справка ще е при 
условията на предвидените в 
техническата спецификация липса на 
публичност поради 
конфиденциалността на 
правоотношението упълномощител – 
упълномощен. Правото на достъп 
според техническата спецификация ще 
е предоставено само за страните и 
правоимащите органи.  
По отношение на пълномощните за 
предоставяне на разпоредителни права 
и попечителски разпореждания (условно 
наименовани пълномощни за подкрепа) 
като първи етап не е необходима друга 
нормативна промяна, освен изменение 

на Наредба 32. Пълномощните следва 
да се извършват от дееспособни лица 
(както в настоящия момент), евентуално 
придружавани от медицински 
експертизи, и процедурата  следва да е 
удостоверяване на подпис и съдържание 
извършвани едновременно. Нотариусът 
ще архивира екземпляр от 
пълномощното подобно на 
пълномощните за разпореждане с 
недвижим имот и ще въвежда незабавно 
извлечение или цялото пълномощно в 
информационната система на 
Нотариалната камара или в създадения 
и финансиран от държавата Регистър за 
пълномощни за подкрепа. Справките по 
тези пълномощни ще дават  възможност 
за ограничаване на достъпа и 
манипулирането от недобросъвестни 
лица на уязвимите пълнолетни лица. 
 
 
4. Информация за пълномощни за 
подкрепа и пациентски пълномощни в 
ЕС към 2018 г. 
 
Пациентски пълномощни в ЕС: 
Съществуват в: Германия, Австрия, 
Белгия, Холандия, Люксембург, 
Франция, Испания, Португалия, 
Словения, Унгария, Латвия, Чехия. 
Пълномощно или подобна правна 
възможност не съществува: България, 
Хърватска, Словакия, Естония, Гърция, 
Италия, Литва, Малта, Полша и Румъния  
Форма на  пациентските пълномощни: 
Нотариално заверено в писмена форма 
– 5 държави 
В писмена форма без нотариална 
заверка – 4 държави 
Друга форма: 3 държави – Австрия , 
Унгария и Белгия 
Австрия – задължително е да има мнение 
на лице с медицинско образование и на 
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лице с юридическа правоспособност 
(нотариус, адвокат или др.), което да 
бъде обективирано писмено. 
Унгария – задължително освен писмена 
форма, се изисква и преглед от 3 
различни лекари, които трябва да 
декларират, че пациентът е наясно със 
своите действия и заболяването е 
нелечимо и летално. 
Белгия – задължително е присъствието 
на двама свидетели, при учредяване 
волята на пациента, като поне един от 
свидетелите не трябва да има 
материален интерес от смъртта на 
лицето.  
 
Регистриране на пациентски 
пълномощни: 
Регистрацията е задължителна – 4 
държави - Белгия, Латвия, Люксембург, 
Португалия 
Регистрация е факултативна – 5 държави 
- Германия, Австрия, Словения, 
Испания, Холандия 
Не се предвижда регистрация – 3 
държави – Румъния, Франция, Чехия 
Пълномощни за подкрепа в ЕС: 
Съществуват 9 държави от ЕС, НЕ 
съществуват в 13 държави. 
Пълномощни за подкрепа съществуват 
в: Австрия, Белгия, Чехия, Франция, 
Германия, Латвия, Холандия, Румъния и 
Испания 
Пълномощни за подкрепа или подобни 
правови инструменти не съществуват в: 
България, Хърватска, Естония, Гърция, 
Унгария, Италия, Литва, Люксембург, 
Малта, Полша, Португалия, Словакия и 
Словения 
Формални минимални изисквания към 
пълномощните за подкрепа: 
Да са заверени – Латвия, Румъния, 
Испания 
Да са в писмена форма – Белгия 

Други изисквания – Австрия, Чехия, 
Франция 
Без минимални изисквания – Германия, 
Холандия 
Регистриране на пълномощните за 
подкрепа: 
Задължителна регистрация – Латвия и 
Испания (само в провинция Каталуния) 
Доброволна регистрация – Австрия, 
Германия и Испания (без Каталуния) 
Регистриране само на нотариалните 
пълномощни за подкрепа – Холандия, 
Чехия 
Без регистриране – Румъния (има 
регистър само за оттеглени 
пълномощни) и Франция 
 
 
 

Лекция на нотариус Валери 

Велин - Представител на 

Висшия съвет на френския 

нотариат (CSN) 

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПЪЛНОЛЕТНИ 
ЛИЦА ВЪВ ФРАНЦИЯ 

 
Въведение 
Във Франция в началото на 2017 г. около 
730 000 души са се възползвали от 
мярка за правна защита. От тях 725 000 
са били обект на съдебна мярка за 
настойничество, попечителство или 
съдебна защита. Статистическите данни 
за разпределението по видове мерки 
показват преобладаването на най-
ограничителните мерки, тъй като 53,6 % 
от мерките са за настойничество и 
42,7 % са за попечителство 
(информационен доклад в 
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заключението на разработката на 
мисията за установяване на фактите 
относно основните права на защитените 
пълнолетни лица). 
Встъпителни бележки: Общо 
представяне на правото за съдебна 
защита на пълнолетни лица 
 

➢ Първият закон за 
недееспособността, който се 
появява на 3 януари 1968 г., има 
за цел преди всичко да защити 
имуществото на недееспособното 
лице, за да се запази 
имуществото на семейството и да 
се предвидят само съдебни 
мерки. 

В момент, когато правата на човека и 
основните свободи са от интерес за този 
закон, става необходимо, разбира се, да 
се интегрират основните принципи, като 
например този на достойнството на 
човешката личност. 
Също така от съществено значение е да 
се вземе предвид общата тенденция, 
свързана с договорното начало на 
семейното право.  
В правото на хората с увреждания това 
предполага напълно нова концепция за 
традиционния обществен ред. 
Сега рамковата регламентация се 
основава на закона от 5 март 2007 г. 
Този закон (№ 2007—308 от 5 март 
2007 г.), който е резултат от 
продължителна подготвителна работа, 
коренно измени уредбата на защитата 
на уязвимите лица.  
Наследството на личността сега е 
приоритет, в съответствие с 
международните конвенции, 
ратифицирани от Франция, както и с 
оглед на изследването на сравнителното 
европейско право. 

Законът отразява уреждането на статут, 
приложим за защитеното пълнолетно 
лице.  
Едно от основните нововъведения на 
закона е желанието ефективно да се 
вземе под внимание защитата на 
лицето.  
Това желание е отразено в първия член 
за установяване на общи мерки за 
защита на пълнолетните лица. 

 Член 415 от Гражданския кодекс 
гласи, че „лицата на пълнолетна 
възраст получават защитата на 
персоната им, както и на 
имущество им, което се налага от 
тяхното състояние или 
положение (...)“. 

Новият закон запазва тези три стари 
съдебни режима, като ги пренарежда от 
съдебната защита към попечителството. 
Освен трите класически съдебни 
режима, този закон въвежда 
конвенционална мярка — мандат за 
бъдеща защита.  
Така че целта на Закона от 5 март 2007 г. 
е да защити пълнолетните, като 
категорично утвърди основните права на 
уязвимото лице, т.е. в тази насока той 
преследва много цели, като две от тях 
са: 

 Потвърждаване на принципите на 
необходимост, субсидиарност и 
пропорционалност на съдебните 
мерки; 

 Поставянето на лицето в центъра 
на защитните мерки; 

 
За постигането на тези цели са следвани 
три оси:  

➢ Засилване на откритостта на 
мерките за осигуряване на защита 
и засилване на субсидиарността 
на съдебната защита, 
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➢ Укрепване на защитата на 
основните права и личната 
свобода на личността чрез 
насърчаване на автономността, 

➢ Укрепване на принципа на 
семейния приоритет и 
професионализация на лицата 
извън семейството, които 
отговарят за мерките за защита. 

 
Към това трябва да се добави 
разработването на конвенционални или 
договорни мерки за предвиждане на 
недееспособност чрез създаването на 
бъдещия мандат за защита. 
Както казах, съществуват три съдебни 
мерки от 1968 г. насам, 
усъвършенствани през 2007 г. Ще Ви 
обясня тези три съдебни мерки, след 
което ще ви представя нововъведението 
и възможността да предвидите и 
организирате мерките във връзка с 
собственото Ви увреждане. 
 

I. СЪДЕБНИ МЕРКИ 
Съдията има възможност да защити 
пълнолетното уязвимо лице с мярка за 
правна защита. Ще бъде назначено 
друго лице, което да придружава лицето 
по отношение на житейските актове. 
Мярката обаче трябва да бъде 
адаптирана към автономността на 
лицето, което трябва да бъде защитено, 
така че да бъде възможно най-малко 
ограничителна. 
Поради това съществуват три различни 
мерки в низходящ ред: 
— настойничество, (това е 
представителство) 
— попечителство, (това е помощ) 
— и съдебна защита (това е временна 
мярка до възстановяване на 
дееспособността или решението на 

съдията относно най-добрата мярка, 
която да бъде предприета).  
Голямата разлика между трите защитни 
мерки се състои в автономията, 
предоставена на лицето, което се 
ползва от защита, и в целта на мерките. 
На първо място, тези три мерки нямат 
една и съща аудитория: 
Съдебната защита е насочена към лица, 
които страдат от временна загуба на 
автономия или са в очакване на решение 
на съдия. 
Попечителството е насочено към 
хората, които се нуждаят от 
непрекъсната помощ или надзор по 
време на важни дейности що се отнася 
до гражданския живот. Тази мярка може 
да се осъществи само ако съдебната 
защита не може да осигури достатъчна 
защита. 
Настойничеството се отнася до хората, 
които трябва да бъдат представлявани 
непрекъснато в дейности на 
гражданския живот поради нарушаване 
на техните дълготрайни умствени или 
физически способности. Тази мярка 
може да бъде установена само ако е 
сигурно, че нито защитата на съда, нито 
попечителство могат да осигурят 
достатъчна защита. 
Поради различната аудитория мерките 
не оказват еднакво въздействие, то 
зависи от   ограниченията, наложени от 
тях: 
Със защитата на съда защитеното 
пълнолетно лице си запазва правото да 
извършва всички ежедневни действия, с 
изключение на тези, които са поверени 
на представителя. 
При попечителството защитеното 
пълнолетно лице се подпомага от 
попечителя за действия по 
разпореждане (продажба, заем и т.н.). 
Попечителството е гъвкаво в зависимост 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 31 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
31 

от автономността на лицето, което 
трябва да бъде защитено. 
При настойничеството повечето 
действия се извършват пряко от 
настойника. Това лице осигурява 
основната защита по време на дейности 
от гражданския живот. Той събира 
доходите на лицето и се грижи за 
управлението на разходите му. 
И в трите случая лицето, което се ползва 
от защита, запазва правото си да 
гласува. От друга страна, 
попечителството и настойничеството 
вече не могат да бъдат избирани. 
Мерките нямат една и съща цел: 
Защитата на съда е спешна и временна 
мярка. Тя продължава най-много една 
година и може да бъде подновена 
еднократно чрез защитата на съдия по 
съдебни спорове. Тя може да бъде 
въведена до установяването на 
попечителство или настойничество. 
Попечителството продължава по-дълго 
и се присъжда за максимален срок от 5 
години, който може да бъде подновен за 
същия период. То може да бъде 
подновено и за по-дълъг период, ако 
промяната по отношение на 
дееспособността на лицето изглежда 
непоправима, но не повече от 20 години; 
Настойничеството е дълготрайно и може 
да бъде присъдено за период от 5 или 10 
години, ако дееспособността на лицето 
изглежда, че не се подобрява. При 
подновяването му  продължителността 
не трябва да надвишава 20 години. 
Ако Вашият родител е болен и 
преминава през промяна на 
дееспособността си по време на 
лечението, то може да бъде поставен 
под съдебна закрила. Ако обаче 
неблагоприятната промяна по 
отношение на дееспособността стане 

постоянна, другите защитни мерки са по-
подходящи. 
 
II. БЪДЕЩ МАНДАТ ЗА ЗАЩИТА 
 Тези исторически мерки имат 
някои граници. 
 Според Емили Пекьор, съветник в 
Касационния съд, „броят на защитните 
мерки се е увеличил значително поради 
застаряването на населението; днес 
средната възраст на настойничеството е 
75 години”.  
 Въпреки това, постоянното 
увеличаване броя на настойничествата 
и попечителствата има сериозни 
недостатъци, в допълнение към 
разходите за обществото, отколкото 
травматичния характер на 
преминаването пред съда, 
ограниченията (управленски сметки, 
упълномощаване на съдията по 
настойничеството и исканията за 
подновяване) и евентуално незачитане 
от съдията на това, което уязвимото 
лице би желало. 
 Изправен пред всичко това, както 
и с оглед на съществуването на мандата 
в някои други държави, регулаторът 
въведе бъдещия мандат за защита. Тази 
конвенционална мярка има няколко 
предимства.  
 „Мандатът предоставя 
възможност да се предвиди конфликт в 
семейството,               по-специално 
смесеното семейство“, казва Вивент 
Прадо.  
 „Мандатът няма да спомогне за 
избягването на конфликти, а ще ги 
разреши. Освен това, когато се касае за 
сложно наследяване, което да се 
управлява, той Ви позволява да 
отделите време да помислите как искате 
то да бъде управлявано, когато вече не 
сте в състояние да го правите.”. 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 32 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
32 

 Бъдещият мандат за защита 
позволява на всеки да организира 
евентуалната си бъдеща зависимост, 
физическа или умствена, или тази на 
любим човек, чрез специална правна 
защита, без да губи правата и 
правоспособността си.  
 Това е договор, който може да 
бъде сключен свободно, тъй като дава 
възможност за предварително 
организиране на личната, физическата и 
психическата защита на дадено лице 
и/или неговото имущество. 
 На практика можете да изберете 
лицето, което да се грижи за Вас 
(управление на пътуване, отдих, 
ваканции, духовен съпровод и т.н.) и/или 
Вашето имущество (правна защита) в 
деня, в който вече не можете да го 
правите сами поради физически или 
умствени трудности, непозволяващи  
изразяването на волята Ви. 
Лицето, което учредява пълномощното, 
запазва всички свои права въпреки 
промяната на способностите си и се 
представлява от представител, в когото 
има пълно доверие. 
За разлика от други мерки за правна 
защита (съдебна защита, 
попечителство, настойничество), 
бъдещият мандат за защита не лишава 
лицето, което трябва да бъде защитено, 
от дееспособността му, което е източник 
на сериозна правна несигурност за 
третите лица, които ще се грежат за 
него. 
 Бъдещият мандат за защита е 
създаден, за да се улесни управлението 
на имуществото и наследството на 
упълномощителя. Мандатът също така 
избягва установяването на процедура за 
попечителство, настойничество, 
съдебна защита или дори 
упълномощаване на семейството, но 

завършва с поставянето на 
упълномощителя под една от 
посочените по-горе мерки. 
 
Изисква ли бъдещият мандат за защита 
намесата на съдия? 
 Бъдещият мандат за защита 
трябва да се вземе предвид от съдията.  
Това сега е приоритетният режим на 
защита. Следователно мярка за 
осигуряване на защита (напр. 
попечителство) може да бъде 
постановена само от съдията, ако е 
необходимо и когато интересите на 
лицето не могат да бъдат надлежно 
предвидени в бъдещия мандат за 
осигуряване на защита, подготвен от 
заинтересованото лице. 
 
Бъдещ мандат за защита: нотариален 
акт или чрез частен подпис? 
 Този мандат се счита за 
финализиран: 
- чрез нотариален акт, който позволява 
на упълномощения/представителя да 
получи разширени правомощия, тъй 
като той може да извършва важни 
имуществени действия, като например 
продажба на актив. Продажбата на 
основното или вторичното жилище 
обаче изисква одобрението на съдията. 
- с частен подпис, с по-ограничен ефект, 
упълномощителят/представителят може 
да взема само решения, необходими за 
правилното управление на активите. 
Ако е възможно да се подготви 
пълномощно посредством частен 
подпис, бъдещият нотариален мандат за 
защита трябва да е с привилегия, за да 
се ползва от съвета на нотариуса. 
 
Кое може да бъде упълномощеното 
лице? 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 33 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
33 

 Любим човек, професионалист 
или учреждение 
 Можете да посочите като 
упълномощено лице всяко физическо 
лице около Вас (дете, съпруг/а, партньор 
и т.н.), законен представител, физическо 
или юридическо лице, но това трябва да 
бъде вписано в списъка на законните 
представители за защита на пълнолетни 
лица, актуализиран от префекта, 
достъпен в префектурите и съдилищата.  
 Теоретично само 
професионалните представители 
получават възнаграждение. 
Назначеното упълномощено лице не е 
задължително да бъде свързано с 
упълномощителя, който обаче не може 
да бъде нито съдията по делото за 
защита (бивш съдия по настойничество), 
нито секретарят. Той трябва да се 
ползва с пълна гражданска 
правоспособност и да отговаря на 
същите условия като настойника. 
Упълномощеният трябва да посочи 
писмено, че приема задачата си. Той 
може да бъде освободен от 
задълженията си само с разрешението 
на съдията по споровете за защита. 
 
Един или повече упълномощени 
 Защитата на личността и 
имуществото може да бъде поверена 
само на един  представител или пък да 
се разделят задачите, които да се 
възлагат на двама или повече 
упълномощени. 
 Забележка: плурализмът на 
представителите изисква внимателно 
изготвяне на правомощията на всеки от 
тях, за да се избегнат всякакви спорове 
относно съответните им задължения. 
 
 
 

Представител на упълномощения 
 Насърчава се в самото начало да 
се пристъпи към определяне на такова 
лице (при същите условия като тези за 
главния упълномощен), тъй като 
единствен посочен упълномощен винаги 
може да се откаже от правомощията си, 
като уведоми упълномощителя и 
нотариуса за намерението си; същият 
може дори да умре или да загуби 
дееспособността си. 
 
 
Какви са мерките за мониторинг? 
Различните мерки 
 Упълномощеният подлежи на 
счетоводни проверки, които са 
разпределени във времето: 
- при встъпването си в длъжност 
последният трябва да разполага с 
инвентарен опис на имуществото на 
упълномощителя, като всяка година той 
трябва да докладва за своята задача на 
лицето, пред което отговаря за 
упражняването на пълномощието, на 
нотариуса в случай на нотариален 
мандат или на лицето, определено от 
упълномощителя в случай на частен 
мандат. 
 Всяка заинтересована страна 
може също така да отнесе въпроса до 
съдията по споровете за защита в 
случай на затруднения при 
изпълнението на мандата.  
В случай на нотариален мандат 
нотариусът може да докладва на 
съдията по отношение на всяко 
необосновано нарушение или 
неспазване на мандата. 
Следва да се отбележи: добра практика 
е да се назначи ръководител, чиято 
мисия ще се определя от мандата. 
 
Отговорност на упълномощения 
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 Отговорността на упълномощения 
може да бъде поставена под въпрос в 
случай на лошо изпълнение, 
недостатъчно изпълнение или 
неизпълнение по време на неговата 
мисия за полагане на грижи. Ако бъде 
установено, че носи отговорност за 
вреди, може да му бъде разпоредено да 
обезщети упълномощителя или 
неговите наследници. Съдията ще бъде 
повече или по-малко взискателен в 
зависимост от това дали е 
професионалист или не. 
 
 
Какви са последиците от мандата? 
 Докато упълномощителят запазва 
всички свои способности, мандатът 
няма ефект. Мандатът може да бъде 
изменен или отменен от 
упълномощителя. Колкото до 
упълномощения, той все още може да се 
откаже от мисията си. 
 
1°) Установяване на медицинско 
свидетелство 
 Когато упълномощеният 
установи, че здравословното състояние 
на упълномощителя  вече не му 
позволява да се грижи за себе си или да 
се грижи за своите дела, той предприема 
необходимите стъпки, за да влезе в сила 
мандатът.  
Той изисква от одобрен лекар, вписан в 
изготвения от прокурора списък, да 
прегледа упълномощителя и да изготви 
медицинско свидетелство, 
потвърждаващо увреждането на 
способностите. Мандатът може да бъде 
активирано по отношение на лицето или 
на имуществото, или дори спрямо двете, 
в зависимост от това какво е посочено в 
медицинското свидетелство. 
 

2°) Проверка от деловодството на съда 
 Упълномощеният отива лично, 
придружено теоретично от 
упълномощителя, в регистратурата на 
съда по местоживеенето на 
упълномощителя. Той представя 
основно мандата и медицинското 
свидетелство. След като провери дали 
условията, предвидени в закона (по-
специално възрастта) и изискваните 
документи, са в съответствие със 
закона, служителят поставя 
одобрението си на мандата и го връща 
на пълномощника, който след това може 
да го изпълни. 
 
3°) Следвайки кое? 
 На практика упълномощеният 
предоставя този мандат на трети страни, 
за да действа от името на 
упълномощаващото лице, когато това е 
необходимо, в ежедневния му живот и 
да управлява имуществото му (но 
упълномощителят запазва способността 
си да извършва тези действия сам, ако 
желае и ако здравословното му 
състояние позволява това). 
Забележка: предимството на 
автентичния мандат е, че той не може да 
бъде загубен и че нотариусът може да 
издава толкова автентични копия, 
колкото е необходимо. 
 
Как приключва? 
 Мандатът приключва, ако: 

- Упълномощителят си възвърне 
способностите. 

- Упълномощителят е поставено 
под настойничество или 
попечителство или пък умре. 

- Пълномощникът е поставен под 
защитни мерки, изпадне в 
несъстоятленост или умре. 
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Ролята на съдията по споровете за 
защита? 
  Съдията по споровете за 
защита може да прекрати мандата по 
искане на всяко лице, като същото 
искане може да бъде представено в 
писмена форма пред съдията без 
специална форма, ако се установи, че: 
- упълномощителят не е преминал през 
влошаване на способностите и че 
мандатът е изпълнен по погрешка или 
чрез измама. 
- или изпълнението на мандата вреди на 
интересите на упълномощителя. 
 
В заключение: 
 Законодателството /НА 
ФРАНЦИЯ/ претърпя значително 
развитие с оглед на международните 
конвенции и по отношение 
законодателството на други европейски 
държави. 
 Волята на демокрацията е да се 
запази достойнството на хората и да се 
направи опит колкото е възможно 
повече да се зачита неприкосновеността 
на личността. 
 Наборът от права е различен във 
всяка страна, но принципите, на които 
правните защити се основават, ми се 
струват универсални и може би можем 
да хармонизираме някои режими. 
Въпреки това, и при хармонизиране на 
режимите трудността или 
предизвикателството могат да бъдат 
свързани с европейска и обща 
квалификация на различните нива на 
загуба на дееспособност. 
 Във Франция нотариусите и 
регулаторът работят в тясно 
сътрудничество с лекари и учени, за да 
разберат различните степени на 
когнитивни разстройства и да изберат 

най-добрата мярка, адаптирана към 
всяко от тях. 
 Допълнителното препятствие на 
европейско равнище вероятно ще се 
дължи на основната трудност да се 
хармонизират както правните норми, 
така и медицинските оценки, 
несигурността по отношение нивото на 
самосъзнание и дееспособност. 
 
 

Лекция на д-р Максимилиан 

Восгиен - Представител на 

Германската федерална 

нотариална камара 

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПЪЛНОЛЕТНИ 
ЛИЦА В ГЕРМАНИЯ 

 
Попечителство 
 
Общ преглед 
 

➢ Попечител се назначава от съда 
за попечителство, в случай че 
пълнолетно лице вече не може да 
се грижи за делата си изцяло или 
частично поради физическо, 
умствено или психическо 
увреждане. 

□ Един или повече попечители могат 
да бъдат назначавани само за група 
задачи, при които е необходимо 
попечителство. 

➢ Производството по 
настойничество се образува по 
искане на засегнатите лица или 
служебно 
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➢ Назначаването на попечител е 
субсидиарно по отношение на 
представляването от законен 
представител  

□ Доколкото законен представител е в 
състояние и желае да представлява 
засегнатото пълнолетно лице, не се 
назначава попечител - Преди да се 
назначи попечител, съдът за 
настойничество ще провери 
Централния регистър на трайните 
пълномощни (Zentrales 
Vorsorgeregister)  

• Попечител представлява уязвимото 
лице, доколкото то не може да 
управлява делата си (заместващ във 
вземането на решения) 

• Ако лицето все още е дееспособно, 
неговите действия остават валидни. 
Ограничения, наложени на 
попечителя 

➢ Общи насоки: Попечителят трябва 
да се грижи за делата на лицето, 
поставено под попечителство по 
начин, който благоприятства 
неговото благосъстояние. Най-
добрите интереси на лицето под 
попечителство включват и 
възможността то, в рамките на 
възможностите си, да определя 
живота си според собствените си 
желания и идеи.  

➢ Контрол от съда както следва: 
 

• Задължение за ежегодно 
докладване на личното 
положение на засегнатото 
пълнолетно лице пред 
съда  

• Доклад за управлението на 
собствеността 

• Представяне на всички 
транзакции по сметката 

• Изготвяне на опис на 
активите 

• Съдът може да поиска 
информация по всяко 
време 

 
• Някои решения/сделки изискват 

съдебно одобрение: 
 

• За някои производства по 
наследяване (напр. отказ 
от наследствено 
имущество) 

• Продажба/прехвърляне на 
имот 

• Учредяване на ипотека 
• Придобиване/продажба на 

стопанска дейност със 
стопанска цел 

• Някои решения за 
медицинско лечение 

• Лишаване от свобода 
 
 
Трансгранични казуси 
 

➢ Решенията/актовете, свързани 
със защитни мерки, издадени от 
органи на други държави членки, 
се признават автоматично с 
незабавно действие в Германия 
(като държава, в която се 
използват) според обхвата на 
Хагската конвенция за 
международна закрила на 
пълнолетни лица (член 22 и сл.) 

➢ В противен случай признаването 
на чуждестранни решения/актове 
се урежда от Секция 108 от 
германския закон за 
производството по семейни 
въпроси и Ex Gratia юрисдикцията 
- по принцип чуждестранните 
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решения се признават с 
незабавно действие 

 
Предложения за избора за лице, което 
да бъде попечител 
 

➢ Пълнолетно лице може 
предварително и в случай на 
бъдеща недееспособност да 
посочи кое лице да е попечителят 
(betreuungsverfügung) 

➢ Задължително се определя от 
съда за попечителство, освен ако 
определеният попечител не 
докаже нежелание или 
неспособност да действа в защита 
на уязвимото лице 

➢ Обхватът на правомощията на 
попечителя се определя от съда 
за попечителство 

➢ Определеният попечител 
подлежи на всички задължения и 
ограничения, които се прилагат за 
назначен от съда попечител 

➢ Могат да бъдат вписани в 
Централния регистър на 
пълномощните (Zentrales 
Vorsorgeregister) 

 
 
 
Стълкновителни норми относно 
определяне на попечител  
 

➢ Прилага се член 13, параграф 1 от 
Хагската конвенция за 
международната закрила на 
пълнолетни лица  

□ Определящ е lex fori, т.е. кои 
съдилища са отговорни за 
назначаването на попечител 

□ В повечето случаи: обичайното 
местопребиваване на попечителя 

 

➢ Когато Хагската конвенция не е 
приложима, съгласно германските 
стълкновителни норми 
гражданството на лицето, на което 
е определ попечител, е 
определящо (член 24, параграф 1 
от уводния закон към германския 
Граждански кодекс) 
 

Трайно пълномощно 
 
Общ преглед 
 

➢ Трайно пълномощно 
(Vorsorgevollmacht): пълно 
процесуално представителство от 
избран представител, в случай че 
упълномощителят загуби 
дееспособността си да действа в 
резултат на злополука, 
заболяване или старост 

□ Замества попечителството, 
доколкото упълномощеният 
действително може да действа от 
името на упълномощителя 

□ Може да бъде издадено с действие 
след смъртта (препоръчително!) 

➢ Обхваща всички имуществени и 
лични дела, доколкото 
представителството на 
съответното лице е допустимо: 

□ Условията могат да бъдат 
определени свободно 

• Не се изисква специална форма - за 
целите на имуществените или 
търговските сделки се изисква 
нотариална форма 

• Регистрация в Централния регистър 
на действащите пълномощни 
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(Zentrales Vorsorgeregister) - 
препоръчително 

 
Трансгранични казуси  
 
• Член 15 от Хагската конвенция за 

международната закрила на 
пълнолетни лица се прилага по 
отношение на валидността, обхвата, 
изменението и прекратяването на 
трайно пълномощно 

➢ Определящо е обичайното 
местопребиваване на основното 
лице към момента на издаване на 
пълвомощното, член 15, 
параграф 1 

➢ Избор на приложимо право - чл. 
15, ал. 2 - държавите, чието право 
може да бъде избрано, са: 

• Държава, на която 
пълнолетното лице е 
гражданин 

• Държава по предишното 
обичайно местопребиваване 
на пълнолетното лице 

• Държава, в която се намират 
активите на пълнолетното 
лице, що се отнася до тези 
активи 

• Начинът на упражняване на 
пълномощното се урежда от правото 
на държавата, в която се използва 
пълномощното (член 15, параграф 3 
от Хагската конвенция за 
международната закрила на 
пълнолетните лица) 

• Форма на пълномощното (член 11 от 
уводния кодекс на германския 
Граждански кодекс):  

➢ Или правото на държавата, в 
която се използва пълномощно 

➢ Или правото, определено в 
член 15 от Хагската конвенция за 

международната закрила на 
пълнолетни лица (вж. по-горе) 
 

Воля приживе 
 
Общ преглед 
 
• Документ, изготвен в писмен вид, 

съдържащ предварителни решения 
за медицинско лечение за събитие, 
при което засегнатото пълнолетно 
лице вече не е в състояние да изрази 
желанието си да приеме или да 
откаже медицинско лечение 

• Медицински мерки, които могат, 
наред с другото, да бъдат обхванати 
от препитание: 
• Асистирана смърт 

(освобождаване от болка без 
риск от намаляване на 
продължителността на живота) 

• Облекчаване на болката по 
целенасочен начин, който може 
да намали продължителността 
на живота (непряка евтаназия) 

• Позволяване на смъртта, 
задържане на лечение, което 
би запазило пациента жив 
(напр. изкуствено дишане, 
изкуствено хранене, 
кръвопреливане), дори ако 
процесът на умиране все още 
не е започнал 

• Подлежи на съдебен контрол, ако 
има съмнения относно валидността, 
съдържанието или обхвата 

• Задължително за 
лекарите/настойниците, ако при 
действителните обстоятелства 
представителят/попечителят се 
съгласи, че лечението/задържането 
на лечение все още отговаря на 
желанията на засегнатото лице към 
момента на лечението 
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• Могат да бъдат вписани в 
Централния регистър на 
пълномощните (Zentrales 
Vorsorgeregister) 

 
Трансгранични сделки 
 

➢ Хагска конвенция за защита на 
пълнолетните лица, неприложима 
по отношение на завещанията 

➢ Прилагат се германските 
стълкновителни норми и според 
преобладаващото мнение се 
прилага правото на държавата, в 
която се иска/отказва лечение   

□ Обикновено съответства на правото, 
уреждащо договора за лечение 

➢ Завещанията приживе от други 
държави се признават в Германия 
в съответствие със съответните 
стълкновителни норми  

➢  
Защита на уязвимите пълнолетни лица  
 
Реформа от 2023 г. 

➢ Цялостна реформа на закона за 
попечителството, която влиза в 
сила на 1 януари 2023 г. 

➢ Основна цел: Укрепване на 
самоопределението и 
автономността на лицата под 
попечителство в съответствие с 
член 12 от конвенциите на 
Организацията на обединените 
нации за правата на хората с 
увреждания 

□ Укрепване на принципа на 
субсидиарност на попечителството 

□ Желанията на лицето под 
попечителство стават по-важни за 
попечителя и съдилищата 

➢ Законоустановено право на 
спешно представителство на 
съпрузите в областта на 
здравеопазването за срок до три 
месеца 

□ Риск от злоупотреба? 

➢ Трайните пълномощни са 
допълнително насърчавани от 
реформата 

 

Лекция на нотариус 

Алмудена Кастро-Хирона 

Мартинез - Директор на 

Фондация Aequitas към 

Генералния съвет на 

испанския нотариат за 

помощ на хората с 

увреждания и Председател 

на Комисията за човешки 

права към Международния 

съюз на латинския 

нотариат (UINL) 

 

ПРАВНА ЗАЩИТА НА ПЪЛНОЛЕТНИ 
ЛИЦА В ИСПАНИЯ 

От 3 септември 2021 г. хората с 
увреждания могат да упражняват 
дееспособността си наравно с 
останалите. 
 
С одобрението на Закон 8/2021 от 2 юни, 
с който се реформира гражданското и 
процесуалното законодателство в 
подкрепа на хората с увреждания при 
упражняване на тяхната 
правоспособност, страната ни спазва 
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член 12 от Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания от 
2006 г., която влезе в сила през 2008 г. 
 
Това е най-голямата реформа на нашето 
частно право в демократичните времена. 
След много години усилия за 
преодоляване на правната и социалната 
съпротива, нашето законодателство е 
поставено в челните редици на 
европейското законодателство чрез 
утвърждаване правата на хората с 
увреждания в частната правна система, 
като се зачита, както е провъзгласено в 
член 10 от Конституцията ни, 
достойнството на личността, неговите 
основни права и свободното развитие на 
личността. 
 
Този закон изменя различни закони в 
нашата правна система, въпреки че 
реформата на Гражданския кодекс е 
най-обширната и широкообхватна, тъй 
като поставя основите на новата 
система, която се основава на 
зачитането на волята и предпочитанията 
на хората с увреждания: гръбнакът на 
конвенцията е реформата на нашата 
правна система. 
 
С тази реформа Кралство Испания 
урежда упражняването на 
правоспособност от лица с увреждания 
на равни начала с останалите и 
изпълнява двойното задължение, 
наложено от Конвенцията на държавите, 
които са страни по Конвенцията, както 
следва: 
 
От една страна, чрез предприемане на 
подходящи мерки, за да се предостави 
на хората с увреждания необходимата 
подкрепа и да им се даде възможност да 
упражняват правоспособността си, и от 

друга страна, чрез предоставяне на 
лицата с увреждания на адекватни и 
ефективни гаранции при упражняването 
на тази правоспособност с оглед 
предотвратяване на злоупотреби, 
конфликт на интереси или 
неправомерно влияние, както и за 
гарантиране зачитането на техните 
права, воля и предпочитания. 
 
Тази реформа налага дълбока промяна 
в системата, тъй като 
недееспособността и заместването при 
вземането на решения, които засягат 
хората с увреждания, са забранени, като 
се признава модел, основан на 
зачитането волята и предпочитанията на 
лицето, което по принцип ще отговаря за 
вземането на собствените си решения. 
 
Новият дял XI от книга първа от 
испанския Граждански кодекс урежда 
„Мерки за подкрепа на хората с 
увреждания при упражняване на тяхната 
правоспособност“. Новият режим не се 
съсредоточава нито върху 
недееспособността, нито върху 
промяната на дееспособността, тъй като, 
както се посочва в Конвенцията, 
дееспособността е присъща на статута 
на дадено лице и следователно не може 
да бъде изменяна или заменяна.  
 
Основната идея на новата система се 
състои в упражняването на правата с 
подкрепата, от която се нуждае лицето. 
Подкрепата, както се посочва в общия 
коментар на Комитета за наблюдение от 
2014 г., е широко понятие, което 
обхваща всички видове действия — от 
приятелско съпровождане, техническа 
помощ при упълномощавания, 
премахване на всички видове пречки, 
консултации или дори делегирано 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 41 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
41 

вземане на решения от самия човек с 
увреждания.  
 
Както се посочва в обяснителния 
меморандум, всяко лице, което се 
нуждае от подкрепа при упражняване на 
дееспособността си, ще може да се 
ползва от мерки за подпомагане, 
независимо от това дали увреждането 
му е било признато по административен 
ред. 
 
Принципът на предпочитание на 
доброволната подкрепа  
 
Новият дял XI от книга I от испанския 
Граждански кодекс включва този 
принцип като гръбнак на мерките за 
подкрепа, който позволява на лицето с 
увреждане да „се стреми към измерване 
на необходимите гаранции“, като 
гарантира зачитането на неговите 
желания и предпочитания и избягва 
неправомерно влияние, злоупотреба 
или конфликт на интереси. 
 
Този дял започва с общи разпоредби, 
приложими за всички мерки за 
подпомагане, член 249 от които 
предвижда, че целта на тези мерки е да 
позволят пълното развитие на личността 
на нуждаещите се от подкрепа лица в 
условия на равенство.  
 
Той признава, че принципите, на които 
трябва да се основават всички мерки за 
подкрепа, са зачитането достойнството 
на личността и защитата на основните 
права, в съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност. 
 
В гореспоменатия член се посочва 
прилагането на мерките за подкрепа с 
доброволен характер пред тези с правен 

или съдебен произход и се 
регламентира това, което бихме могли 
да наречем „принципи НА ПОДКРЕПА“, 
като се определят основните принципи, 
които лицата, предоставящи подкрепа, 
трябва да спазват в случаите, когато 
подкрепата е модулирана чрез 
персонално асистиране: 
 

 Да се вземат предвид желанията 
и предпочитанията на лицето, 
което е поискало подкрепа; 

 Да се гарантира, че лицето е в 
състояние да развие свой 
собствен процес при вземане на 
решения; 

 Да се държи лицето в течение; 

 Да се помога на индивида да 
разбира и разсъждава; 

 Да се улесни изразяването на 
предпочитанията му; 

 Да се насърчи физическото лице 
да упражнява правоспособността 
си с по-малка подкрепа в бъдеще; 

 
Поради това е забранено всяко 
заместване при вземането на решения. 
 
Накрая, в този дял се посочва, че само в 
изключителни случаи, когато въпреки 
значителните усилия не е възможно да 
се определят желанията и 
предпочитанията на лицето, мерките за 
подкрепа могат да включват 
представителни функции. Но дори и в 
този изключителен случай има граница, 
в която лицето, упражняващо 
представителни функции, трябва да 
действа, тъй като съгласно новото 
правило то трябва да вземе предвид 
това, което се нарича „житейска 
история“, т.е. историята на живота на 
индивида, вярванията, ценностите и 
всички фактори, които биха били взети 
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предвид, за да се вземе решение, което 
въпросният индивид би взел, ако не 
беше изисквал представителство.  
 
Член 250 урежда мерките за подкрепа, 
като отбелязва, че в допълнение към 
тези с доброволен характер те включват 
фактически настойничество, 
попечителство и адвокатска защита. Той 
изтъква отново, че функцията на 
мерките за подкрепа е да подпомагат 
хората с увреждания при упражняването 
на тяхната правоспособност в областите, 
в които това е необходимо, като зачитат 
тяхната воля, желания и предпочитания. 
И накрая, в него се подчертава, че при 
определянето на мерките за подкрепа 
се полагат усилия за избягване на 
ситуации, при които може да възникне 
конфликт на интереси или 
неправомерно влияние, и поради това 
заявява, че мерки за подкрепа не могат 
да бъдат упражнявани от лица, които по 
силата на договорни отношения 
предоставят грижи, услуги по 
настаняване или други подобни услуги 
на нуждаещото се от подкрепа лице. 
 
Мерки за подкрепа с доброволен 
характер: споразумения за определяне 
или подпомагане що се отнася до 
публичен акт 
 
Съгласно испанския Граждански кодекс 
мерките за подкрепа с доброволен 
характер са мерките, установени от 
лицето с увреждане. При тези мерки 
лицето определя кой следва да 
предостави подкрепа и размера й, като 
може също така да установи 
необходимите гаранции, така че по 
всяко време и при всякакви 
обстоятелства да се зачитат неговата 
воля, желания и предпочитания.  

 
Втората глава урежда доброволните 
мерки за подкрепа; член 255 е този, 
който гласи, че всяко пълнолетно или 
еманципирано малолетно или 
непълнолетно лице в очакване или при 
преценка за наличие на обстоятелства, 
които могат да попречат на 
упражняването на тяхната 
правоспособност при равни условия с 
другите, може да предвиди или да се 
споразумее в публични актове за мерки 
за подкрепа, свързани с неговата 
личност или имущество.  
 
Следователно се признава 
възможността, въз основа на 
автономната воля и при упражняване на 
дееспособността с необходимата 
подкрепа, всяко лице да може да 
установи или да се споразумее относно 
мерките за подкрепа, които счита за 
необходими за упражняване на своята 
правоспособност, мерки, които могат да 
обхващат както имуществени, така и 
лични аспекти. 
 
Този член включва както определянето 
на подкрепата, така и споразуменията 
за подкрепа, и може да регулира 
системата на действие, обхвата на 
правомощията на лицето или лицата, 
които трябва да предоставят подкрепа, 
формата на упражняване, мерките или 
органите за контрол, необходимите 
предпазни мерки за избягване на 
злоупотреби, конфликт на интереси или 
неправомерно влияние, както и 
механизмите и сроковете за 
преразглеждане на самите мерки за 
подкрепа с единствената цел да се 
гарантира зачитането на тяхната воля, 
желания и предпочитания. 
 



 
 

Нотариален бюлетин 2021 43 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
43 

Като мярка за публичност, като 
същевременно се защитават основните 
права на лицето, включително 
неприкосновеността на личния живот и 
защитата на личните данни, 
упълномощаващият нотариус е длъжен 
да регистрира служебно в Гражданския 
регистър публичния акт, съдържащ 
мерки за подкрепа, за да може той да 
бъде вписан в индивидуалния регистър 
на възложителя чрез достъп до 
регистъра на лицата с ограничен режим 
на публичност.  
 
Накрая, в член 255 in fine отново се 
подчертава, че само при липса или 
недостатъчност на тези доброволни 
мерки и при липса на фактическо 
настойничество, което осигурява 
достатъчна подкрепа, съдебният орган 
може да приеме други допълнителни 
или допълващи мерки.  
 
Помощта и подкрепата за хората с 
увреждания най-накрая са отделени от 
ограничаването на техните права. 
Отсега нататък трябва да се насърчава 
упражняването на дееспособност, което 
изцяло попада в обхвата на 
нотариалната дейност. 
 
Това е предизвикателство за нашата 
функция, въпреки че не и нищо странно 
за нея, като се има предвид, че 
нотариусът е орган, който при 
упражняване на функциите си е тясно 
свързан с индивидите: с упражняването 
на правата им, личното им развитие, 
икономическата им дейност и личните 
им интереси.  
 
Ако има един орган, пред който всеки 
гражданин упражнява голямо 
разнообразие от права, това е 

нотариалният орган. Нотариалната 
намеса дава възможност на всеки 
гражданин, независимо от произхода и 
статута си, да упражни своята 
правоспособност, способност за 
саморегулиране и по този начин да 
упражни самостоятелната си воля в 
рамките на предоставената правна 
рамка. Накратко, тя дава възможност на 
хората да упражняват правата си 
ежедневно, независимо дали става 
въпрос за чисто вещни права (покупка и 
продажба или ипотечни кредити) или за 
лични права (адвокатски, 
самонастойнически...) или семейни 
права (брачни договори, брак, 
признаване на деца, развод...) или 
наследствени права (вещи и 
наследствени дялове...). 
 
В този смисъл във всички действия 
нотариусът упражнява 
микроправомощия в                                 най-
чувствителните и важни моменти, които 
позволяват на гражданите да 
упражняват правата си при равни 
условия, като им осигуряват 
необходимата правна сигурност.  
 
В качеството си на орган нотариусът е 
инструмент за сигурност в правните 
отношения между гражданите или, ако 
се използва днешната преобладаваща 
терминология, между потребителите. 
Нотариусът упражнява тази двойна 
функция на авторитет и подкрепа, 
независимо от социалните, културните, 
сексуалните, възрастовите, етническите 
и други лични или социални 
обстоятелства, свързани с лицето, което 
се нуждае от услуги.  
 
Тази двойна функция на нотариуса като 
авторитет и подкрепа, която беше 
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призната от докладчика на ООН в 
съответния доклад, представен на 
Общото събрание на ООН през 
декември 2017 г., е това, което 
одобряваният законопроект признава. 
Тя премахва дискриминацията, на която 
е подложено това малцинство в света, 
тъй като не можем да забравим, че 
групата на хората с увреждания 
исторически е била изключена от 
гражданското право, по-специално от 
възможността да упражнява правата си, 
тъй като е била гарантирана само 
защитата на тези хора в имуществен 
аспект, а не интеграцията им. 
 
Отсега нататък нотариусът няма да бъде 
ограничаван при упражняването на 
функциите си, когато става въпрос за 
лице с увреждане, а ще трябва да 
изпълнява функциите си като 
институционална подкрепа за 
упражняването на правата и като орган 
по отношение на гаранциите в два 
аспекта: положителен, да се зачитат 
правата, волята и предпочитанията, и 
отрицателен да се предотвратяват 
злоупотребите и неправомерното 
влияние.  
 
Ролята на нотариуса в разработването 
на мерки за подкрепа ще бъде 
жизненоважна и ще позволи 
упражняването на правата на хората,  на 
които в продължение на векове е била 
отказана възможността да действат от 
свое име, при равни условия с всички 
граждани, като се признае, че за да бъде 
това равенство действително и 
ефективно, е от съществено значение 
упражняваните права да бъдат валидни 
и ефективни и да не бъдат атакувани 
единствено на основание увреждане.  
 

Те ще могат да направят свой собствен 
„пригоден костюм“ с необходимите 
гаранции, предоставени от нотариална 
намеса, и в никакъв случай няма да 
бъдат лишени от възможността да 
упражнят правата си. 
 
Именно в „нотариалния 
протокол“ хората с увреждания ще 
изразят волята си пред нотариуса, 
планът им за подкрепа ще бъде изготвен 
както в личната, така и в родствената 
сфера въз основа на планиране, 
насочено към личността, работата по 
консултиране, съдействие, преценка за 
съгласие или нотариална преценка, 
информирано съгласие ще бъде дадено 
в съответствие с техните желания и 
предпочитания без злоупотреба или 
неправомерно влияние и ще бъдат 
разработени необходимите за 
конкретния случай предпазни мерки или 
механизми за контрол.  
 
Поради тази причина към член 25 от 
Закона за нотариусите се добавя 
параграф, в който се признава това, 
което насоките на UINL, одобрени в 
Джакарта през 2019 г. за 89 държави, се 
наричат препоръки за правна 
достъпност. 
 
В това правило се признава, че при тази 
комуникация или непосредственост с 
нотариуса хората с увреждания могат да 
използват опори, инструменти и разумни 
способи, които могат да бъдат 
необходими, включително алтернативни 
системи за подсилване, брайлова 
азбука, лесно четене, пиктограми, лесно 
достъпни мултимедийни устройства, 
преводачи, системи за подкрепа на 
устната комуникация, жестомимичен 
език, тактилни комуникационни системи 
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и други устройства, които позволяват 
комуникация, както и всичко друго, 
което може да е необходимо. 
 
Превантивни правомощия 
В раздел 2 се уреждат по-подробно по 
отношение на мерките за подкрепа и 
правомощията и 
превантивните мандати. Прави се 
разграничение между съществуващите 
правомощия и чисто превантивните 
правомощия. 
 
Изрично се признава, че тези два 
инструмента ще останат в сила 
независимо от създаването на други 
мерки за подкрепа в полза на 
концедента, независимо дали са 
съдебни или доброволни. 
 
В него също така се признава 
възможността за установяване на 
контролни мерки или органи, условия и 
инструкции за упражняването на 
правомощия, предпазни мерки за 
избягване на злоупотреби или 
конфликти на интереси и срокове за 
преразглеждане, за да се гарантира 
зачитането на тяхната воля, желания и 
предпочитания, както и специфични 
форми на погасяване на правомощията.  
 
Признава се, че в случай, че 
пълномощното е предоставено на 
съпруга/съпругата или на несключилия 
брак партньор, прекратяването на 
съжителството автоматично предполага 
прекратяване на това пълномощно, 
освен ако упълномощителят не е 
предвидил друго или прекратяването не 
е наложено от хоспитализацията на 
упълномощителя. 
 

При спазване на самостоятелността на 
завещанието, тъй като 
упълномощителят може да установи 
друго, превантивното общо пълномощно 
или клаузата за препитание се 
подчинява на режима на попечителство 
по всички въпроси, които не са 
предвидени от концедента. За 
правомощията, предоставени преди 
влизането в сила на закона, е от основно 
значение третата преходна разпоредба, 
в която предоставените преди това 
правомощия и превантивни правомощия 
са изключени от правилата за 
попечителство в членове 284-290 от 
Гражданския кодекс; следователно не 
се изисква съдебно разрешение от 
какъвто и да е вид при упражняването на 
попечителството. 
 
Социална трансформация, свързана с 
обучението 
 
За да се превърне тази реформа в 
реалност, тя трябва да върви ръка за 
ръка с промяна в заобикалящата ни 
среда, с трансформация на социалния 
манталитет и особено на онези юристи, 
които работят с хора - съдии и 
магистрати, прокурори, служители в 
службата по правораздаване, нотариуси 
-  които трябва да изпълняват 
съответните функции, по искане на хора 
с увреждания, въз основа на новите 
принципи на новото законодателство, 
като се гарантира, че принципът на 
равенство и недискриминация на 
основание увреждане не остава просто 
теоретична или регулаторна 
формулировка.  
 
Във връзка с това докладчикът на ООН 
в гореспоменатия си доклад изрично 
посочва в точка 77, че „При упражняване 
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на своите функции нотариусите 
оценяват правоспособността на лицата, 
които влизат в правоотношение”, като 
припомня, че нотариусът трябва да е 
наясно, че упражняването на 
дееспособността на всички лица е 
признато, „така че работата му да не 
води до фактическо ограничаване на 
дееспособността“; поради това втората 
допълнителна разпоредба, уреждаща 
обучението при осъществяване на 
подкрепата, налага на Генералния съвет 
на нотариусите задачата да насърчава 
обучението и повишаването на 
осведомеността сред нотариусите. 
 
Това е предизвикателство за нотариуса, 
тъй като е част от традиционната му 
функция. 
 
 
НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН 2021 
 
 
 


