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Снежинки

Ангели в небето 
за Христос – детето,
чудни песни 
и крила се веят.

От крила им бели
долу полетели 
малки перушинки –
белите снежинки. 

И земята цяла
бяла побеляла. 
Радват се децата, 
тупкат им сърцата.

С блеснали очички,
с пламнали странички,
шум до Бога вдигат:
– Коледа пристига!

***
Silent night, holy night, 
is calm, all is bright.
Round yon Virgin Mother and Child
Holy Infant so tender and mild, 
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!

Frère Jacques 
Frère Jacques,
Frère Jacques,
Dormez-vous, 
Dormez-vous, 
Sonnez les martines, 
Sonnez les martines, 
Ding, Ding, Dong, 
Ding, Ding, Dong!

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Записал Димитър Танев

Alle Jahre wieder 
Alle Jahre wieder kommt das Christuskind
auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind.
Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 
geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. 
Ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, 
Daß es true mich leite an der lieben Hand. 

Пожелаваме на всички нотариуси, помощник-нотариуси и служители в нотариалните
кантори здраве, лично щастие и професионални успехи през новата 2011 г. 

Нека всеки нотариус „кихне“ на бъднивечерската трапеза, за да получи неочакван дар
през следващата година. Старото поверие е увековечено в пословицата –„Нима си кихнал на
Бъдни вечер, та да ти го харижа (подаря)?“.

Зимните дни носят изненади и Ви желаем те да не са от рода на тази, която е изпитал
известният литературен герой барон Мюнхаузен. На път за Русия през зимата завързал коня
си на един стърчащ от снега заострен кол. На сутринта вследствие на мощния южен вятър
снегът се стопил и злополучният кон се оказал висящ на юздата от върха на една камбанария.
В тази връзка следва да знаете, че паркоместата в двора губят реалните си граници в дълбокия
сняг и правата по тях стават автоматично относително недействителни за живущите в
сградата. Сделките се валидизират едва след като снегът се стопи или изчисти саморъчно от
титуляра по акта под одобрителните погледи на тези, които няма къде да паркират. 

Средновековни астрономи изчислили, че Исус се е родил в седмата година преди новата
ера, защото тогава Сатурн и Юпитер са пресекли съзведието Риби. Ние българите трябва да
сме горди, че през 525 г. Дионисий Тракиеца изчислил всеобщоприетата дата на Христовото
Рождение – 25 декември 5508 г. от Сътворението на света.

На всички желаем весели празници и Ви поздравяваме със следващите стихове:

Александр Сергеевич Пушкин

Младенцу 

Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, мирною душой,
Небесный ангел утешенья.

Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен.
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.
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Достъпът на нотариусите до регистъра 
с личните данни на МВР ще намали
наполовина феномена ,,имотни измами”

С г-н Веселин Вучков,

зам.-министър на

вътрешните работи, 

разговаря 

Ренета Николова

ДРУГИТЕ 
ЗА НАС

СЪДЪРЖАНИЕ Година XII, брой 4/2010 г.

� Г-н Вучков, взехте участие в два семинара,
организирани от НК, в които освен МВР се
включиха и представители на прокурату-
рата, служба ГРАО на МРРБ и  преподава-
тели от ЮФ на СУ. Всички те, обединени
от една много важна цел – превенция на
имотните измами. Като много важна част
от тези мерки се определя достъпът на
нотариусите  до регистъра на личните
данни на МВР. На какъв етап е подготовка-
та и кога на практика ще стартира систе-
мата? 

Всъщност от дълги години се говори, че по
отношение на това грозно явление (измамите с
недвижими имоти) няма адекватно противодей-
ствие. Може би заради някои законови норми,
напр.  Наказателния кодекс, който не бе добре
дефиниран в тази област. Може би заради липса
на организационни взаимодействия между
институциите. Самият аз съм присъствал  на
много национални конференции, като най-важ-
ната от тях беше по линия на Съюза на юристите
в България преди две години, където накрая се
излезе с един заключителен документ, в който се
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предложиха няколко простички неща, които да
се случат, защото поне половината от имотните
измами могат да бъдат пресечени още в зародиш.
Най-голямата молба на нотариусите и на Нота-
риалната камара беше отправена към МВР: да се
предостави елементарен достъп на българските
нотариуси до системата за българските докумен-
ти за самоличност, която е собственост на МВР и
е  една от най-сигурните системи. Нотариусите
поискаха достъп  не в пълен обем, но поне пред
тях да излиза снимката от  личната карта на лице-
то, което иска да осъществи сделка. По този на-
чин ние ще предотвратим голяма част от имот-
ните измами. Дълго време по тази тема имаше
съпротива от страна на институциите, ние за тази
цел си направихме съответните срещи. Разгова-
ряхме с народните представители да променят
Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
за да отворим юридическа възможност за подо-
бен достъп. В продължение на десет месеца
работим съвместно с Нотариалната камара и една
от нашите дирекции. Технически обезпечихме
възможността за такава връзка по електронен
път. И мога да кажа, че сме на финалния етап.
Така че от началото на следващата година всеки
нотариус, разбира се, при легитимен повод, било
при изповядването на някаква сделка, било при
издаването на пълномощно, ще има право да
прави тази справка в системата на вътрешното
министерство. Направихме обучение на нотари-
усите от  Южна България в Боровец и от Север-
на България във Варна. И мисля, че този достъп,
който за първи път МВР позволява по отноше-
ние на своите информационни масиви спрямо
външни  потребители (като НК), ще изиграе
своята изключително положителна роля за огра-
ничаване на броя на имотните измами.

� Какви бяха другите теми, които диску-
тирахте с нотариусите и как оценявате
сътрудничеството с Нотариалната кама-
ра?

Първоначалният интерес на нотариусите
към предстоящия достъп до системата „БДС-
МВР“ е огромен. На тази плоскост възникнаха
много и разнообразни практически въпроси
(как ще се сверява снимка от стария зелен пас-
порт, как ще остава незаличима следа за влиза-
не в системата и пр.). Мисля, че експертите на

МВР отговориха изчерпателно на важните
въпроси, като направиха подробни демонстра-
ции в реално време; възможно е, разбира се,
нещо да остане недоизяснено, но така е при
всяка новост. В крайна сметка това е процес в
движение – в приложната работа ще доизясним
и усъвършенстваме – ако се наложи – система-
та за достъп. Именно заради това ще отбележа
доброто сътрудничество с Нотариалната камара
и лично с г-н Танев. Просто показахме и дока-
захме, че когато има институционална воля да
се преодолеят предразсъдъци и да се реши про-
блем – начини винаги се намират. Няма да
забравя как в моя кабинет преди повече от
година разговаряхме представители на инсти-
туции и организации: г-н Славов (председател
на СЮБ), г-н Танев (председател на НК),
г-жа Фидосова и г-н Т. Димитров (депутати от
Правната комисия), г-н К. Димитров (член на
Комисията за защита на личните данни) и т.н.
Така начертахме стъпките, които да извървим
съвместно: промяна в закони, изискуеми под-
законови актове, технологична работа, фина-
лизиране. Мисля, че резултатът от този едного-
дишен труд си заслужаваше усилията!  

� Има ли необходимост от други законода-
телни промени, които да подкрепят ваши-
те съвместни усилия за ограничаване на
измамите с имоти, какви са начините за
превенция и за по-добро информиране на
гражданите?

„Творческият манталитет“ на лицата с пре-
стъпни наклонности няма граници. Това се
отнася особено силно за безспорно ерудирани и
рафинирани лица, които замислят и реализират
измами с огромен паричен еквивалент. Така че
противодействието срещу тези прояви ще бъде
едно непрестанно усилие. Преди седем месеца
(не без наша помощ) бе направена и дългооча-
квана корекция в Особената част на НК отно-
сно имотните измами (подробно разяснена от
д-р П. Раймундов от ВКП). Сякаш на този етап
законово нещата стоят добре. Но искам да
насоча внимание към нещо друго: императивно
е необходимо да повишим квалификацията на
разследващите полицаи (и на цялата полиция
изобщо) по темата „имотни измами“. Ресурси-
те в това направление никога няма да са напраз-

но похарчени. Сътрудничеството с Нотариална-
та камара, СЮБ и други НПО тук е особено
необходимо. Квалификация и специализация –
това са успешните подходи, при това не само
относно полицаите, но и относно прокурорите
и съдиите.

� Гарантирането на сигурността на
собствеността е важен сигнал и за чуждите
инвеститори и желаещите да закупят
имот в България. В тази връзка мислите ли,
че с предприетите действия се засилва и
авторитетът на страната?

Това е съвършено безспорно. Пострадалите
от имотни измами често са чужденци. Какво
желае всеки инвеститор, включително и чужде-
нец? – Все простички неща: стабилност и си-
гурност преди да вложи инвестицията, работли-
ва администрация и – естествено – при злоупо-
треба – бързо задвижване на защитните меха-
низми (полиция, прокуратура, съд, съдебно
изпълнение и т.н.). 

� Нотариалната камара има и други
инициативи като напр. плащането на
всички сделки да се извършва по банков
път. Така ще се предотврати продажба-
та на нереални цени, прането на пари и
ощетяването на   държавата и общините
с данъци и такси. Каква е вашата пози-
ция?

Изразили сме подкрепа на подобна инициа-
тива и се надяваме в кратки срокове тя да стане
реалност.

� Един от въпросите, който в момента
вълнува активните български граждани,
каквито със сигурност са нотариусите, е
влизането на България в Шенгенското про-
странство. Какво показват последните
проверки за готовността на страната ни
и ще успеем ли да убедим скептично на-
строените за готовността ни държави, че
сме готови през 2011 г. да станем пълно-
правен член на Шенгенското семейство?

Ще бъда докрай откровен: напредъкът през
последната година е огромен и сме на крачка от
успеха. Променихме законите, а освен това
вложихме невероятни усилия (основно по

линия на Гранична полиция) за техническо
обезпечаване на външните граници на ЕС. От
6 ноември 2010 г. сме пълноправни членове
на Шенгенската информационна система.
Проверовъчните мисии приключиха с положи-
телни доклади, предстои последната (декември
2010 г.) за готовността по линия на ШИС.
Смело мога да кажа, че не отстъпваме по готов-
ност в сравнение с действащи членки на Шен-
ген. Разбира се, когато се намеси политиката, и
особено вътрешната (както в случаите с Холан-
дия и Франция), нещата малко се променят. Но
ще настояваме за честна, безпристрастна и
обективна оценка, защото българските гражда-
ни заслужават Шенгенската перспектива през
2011 г.! 

� Предстоят най-хубавите празници -
Коледа и Нова година. Какво ще пожелаете
на българските нотариуси?

Ще пожелая единствено здраве! И да бъдат
уверени, че в лицето на МВР имат институцио-
нален съюзник, защото това, което ни обединя-
ва, са интересите на гражданите през призмата
на законите!
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По покана на Атлантиче-
ския клуб и в сътрудничество
с общината в Джаксънвил и
Постоянното представител-
ство на Република България
в ООН в Ню Йорк, българ-
ски нотариуси посетиха
САЩ и се запознаха с
функциите и правомощията
на американския нотариус.

Нотариусът в страните от
англо-саксонската правна
система (The Notary public)
притежава значително по-
малко правомощия от нота-
риуса в континенталната
правна система. Той разпо-
лага единствено с удостове-

рителни функции и в пове-
чето случай не е необходимо
дори да има юридическо
образование, за да работи
като нотариус, а само да е
подал съответното заявле-
ние, да е платил определена
такса и да премине през спе-
циален обучителен курс.
Нотариусът е лице, опреде-
лено от щатското правител-
ство или губернатора, или в
някой случаи от законода-
телната власт, чиято основна
роля е да бъде безпристра-
стен свидетел в случаите,
когато се подписват важни
документи. Дейността на

нотариуса е само вид услуга,
но не и отделна професия,
която да е законово уредена,
както е при нотариатите от
латински тип. 

Групата български нота-
риуси, заедно с г-н Миро-
слав Атич, представител на
Министерство на външните
работи и Атлантическия
клуб, посетиха редица забе-
лежителни места: Ню Йорк,
Вашингтон, Бъфало и Ниа-
гарския водопад, Орландо,
Маями, Лас Вегас, Лос
Анджелис. Имаше посеще-
ние и на военно-въздушната
база „MacDill AFB“, където

Тематично посещение на български нотариуси
в САЩ във връзка с преодоляване

последиците от икономическата криза

е разположено Централното
командване на САЩ (Unit-
ed States  Central Command -
CENTCOM), както и Ко-
мандването за специални
операции (United States
Special Operations Com-
mand). Състоя се и среща с
българския офицер в между-
народния лагер, координи-
ращ действията на военните
ни контингенти в Афгани-
стан и другите „горещи точ-
ки“ на света.

След събраните много-
бройни впечатления от кра-
сотите на Америка остава и
надеждата и в България ня-
кой ден да реализираме аме-
риканската мечта. 

Светломира Тодорова

Българските нотариуси пред Белия дом

Сградата на Капитолия

Ниагарският водопад
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На 29–30 октомври 2010 г. в град Ва-
ленсия, Испания (името на града произлиза
от латинската дума „валентия“, което озна-
чава „сила, мощ, енергия“), се проведе
Шестата пленарна сесия на Комисията по
европейските въпроси на Международния
съюз на нотариусите, която протече  при
следния дневен ред:

1. Официално откриване на пленарната
сесия на комисията и официално учредяване
Европейската нотариална академия. При-

ветствени речи на нотариус Сезар Белда
Казанова – председател (декан) на Нотари-
алната колегия на Валенсия, и на други
представители на испанските политически и
законодателни власти.  

2. Награждаване с почетни медали на
нотариуси за заслуги към работата в коми-
сията и съюза, на което присъстваха губер-
наторът на провинция Валенсия, мини-
стърът на вътрешните работи, журналисти и
др. 

3. Поздравителен адрес и лекция във връ-
зка с учредяването на Европейската нотари-
ална академия – проф. Мишел Грималди,
Сорбонски университет. 

4. Оценка на проведеното заседание на
комисията  в Санкт Петербург,  информация
за последните законодателни новини в стра-
ните – членки на Международния съюз на
нотариусите, преглед на извършеното в пе-
риода след последното заседание в Санкт
Петербург и заседанието на Бюрото на
комисията в Маракеш – докладчик проф.
Миколи. Преглед на дейността на Междуна-
родния съюз на нотариусите след последното
заседание, проведено в Санкт Петербург –
докладчик г-н Галино. 

5. Разискване на докладите на делегатите
на страните – членки на съюза, касаещи за-
конодателните новини след заседанието в
Санкт Петербург.

6. Европейска нотариална академия.
– Представяне на лекциите на Европей-

ския нотариален законодателен курс.
– Разясняване на работата за делегатите.
7. Приключване на проведеното изследва-

не, резултати, предложения и обобщения
относно: Развода; Режима на имуществени
отношения; Пълномощното за бъдеща
неправоспособност; Регистрацията на граж-
дански съюзи – фактическо съжителство;
Борбата срещу прането на пари; Достъпа до
професията „нотариус“; Придобиването на
недвижими имоти от чужденци; Новите тех-
нологии – гаранция за бързина и ефикасност
в областта на ипотечните заеми и тяхното
освобождаване (заличаване, погасяване);
Представяне на новото обучение и изследва-
не – автентичност, легализация и удостове-
ряване.

8. Предложения за нови обучения, из-
следвания.

9. Финансов отчет.
Учредителният акт за създаването на

Европейската нотариална академия бе офи-
циално и тържествено подписан в „Салон де
ла Рейна“ в сградата на Нотариалната камара
на Валенсия (пожелавам на всяка нотариална
камара такава респектираща сграда). Основ-
ната задача на академията е да проучи задъл-
бочено и сравнително нотариалните проце-
дури в различните държави – членки на ЕС,
и в държавите, възприели принципите и пра-

вилата на латинския нотариат, и да се издаде
книга за тези процедури и правила. По този
начин ще се способства за създаването на
унифицирани нотариални процедури, отчи-
тайки особеностите на националните законо-
дателства, и ще се осъществява ефикасна
помощ за нотариатите, които изпитват
затруднения в работата си. Създаването на
Европейската нотариална академия е сериоз-
на крачка за разширяване границите на
латинския нотариат и за повишаване прести-
жа и популяризиране на професията „нота-
риус“. 

Докладът на  проф. Мишел Грималди на
тема „Разпространение на юридическата
мисъл извън националните езикови граници“
е изключително полезен във връзка с реципи-
рането на правните норми в законодател-
ството на страните и унифицирането на
правните норми в различните държави, и по
специално на тези в Европа. Езикът и зако-
ните са продукти на историята и различните
системи и непрестанно се развиват. Изслед-
ванията показват, че правилата и законите
излизат извън техните лингвистични грани-
ци. Затова адаптацията на определено прав-
но решение със запазването на неговата уни-
калност от една законодателна система в
друга е сложен и дълъг процес, който изисква
не само максимално и задълбочено познава-
не на съответния език (от който се „превеж-
да“ правната норма), но и на връзката между
език и закон, както и на развитието на тази
връзка в правото на държавата, от което ще се
възприемат определени правни принципи и
разрешения. Само един кратък пример в
тази насока – в Англия значението на думата
„срок“ се отнася за клауза, докато във френ-
ския юридически език думата „срок“ се отна-
ся за определено събитие, което отлага или
погасява дълга. Ето защо когато се възприе-
ма определена правна норма, трябва внима-
телно да се превежда като се отчитат особе-
ностите и юридическото значение на  думите
в съответния национален език, за да не се
получи „изгубени в превода“. Адекватното
международно разпространение на юриди-
ческата мисъл спомага и улеснява междуна-
родното юридическо сътрудничество и
укрепва юридическата обезпеченост на прав-
ния живот. 

Комисията по европейските въпроси на

Общ вид на залата на Нотариалната колегия на Валенсия, където се проведе
заседанието на Комисията по европейските въпроси на Международния съюз на
нотариусите

Шеста пленарна сесия 
на Комисията по европейските въпроси (CAE) 

на Международния съюз на нотариусите (UINL), 
проведена във Валенсия, Испания, на 29–30 октомври 2010 г. 

под наслов ,,Законодателство 2008–2010”.
Нотариус Светлана Стойчева – представител за участие 

от Нотариалната камара на Република България 
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Международния съюз на нотариусите отчете,
че едно от най-важните събития в нейната
работа е приемането на пет нови члена в
организацията – Северна Корея, Босна,
Китай, Япония, Индонезия.

След проведените преглед и разисквания
на писмените доклади на делегатите коми-
сията възприе следните становища:  

Във всички държави разширяването на
нотариалната компетентност в различните
клонове на правото е главен приоритет в дей-
ността на различните нотариални камари. В
тази връзка чрез законодателни промени е
разширена работата на нотариусите в реги-
страцията на дружествата в Хърватска, Пол-
ша, Турция. Нотариалното удостоверяване
на намерението за сключване на брак, вклю-
чително и провеждането на церемонията за
брака от нотариус, както и удостоверяването
на развод е факт в Естония.

Създаването на собствени софтуерни и
компютърни програми в рамките на Нота-
риалната камара и в нейна изключителна
собственост също се очерта като водещ прио-
ритет и стратегия в работата на нотариатите с
оглед защитата на достъпа до професията
„нотариус“. Повишаването на отговорността
на нотариусите в тази насока трябва да се

възприеме като гаранция за успеха на наша-
та гилдия.

Борбата срещу „прането на пари“, осъще-
ствявано чрез сделките с недвижими имоти,
във връзка с приемането преди пет години на
Третата (III) Европейска директива, също се
очерта като една от основните задачи в рабо-
тата на нотариусите. Обърна се внимание на
начина за осъществяване на връзката между
нотариус и органа, който следи и отговаря за
„прането на пари“. В тази насока препоръ-
ката е този контакт да се осъществява не
директно от нотариуса до съответния орган, а
чрез независима организация – напр. както е
в Германия и Испания, където нотариусите
подават изискваната писмена информация
чрез Нотариалната си камара. Така също се
постави въпросът за прецизирането на кри-
терия, от който се съди за наличието на „пра-
не на пари“. Изпращането на информация
от нотариусите в България до БФР за всички
сделки, в които се извършва плащане в брой
над десет хиляди лева, е според проф. Пиер
Беке формално изпълнение на задължението
съгласно съответния закон, излишно затруп-
ване с хартия, което едва ли се превръща в
годен способ в борбата срещу прането на
пари. Нов нюанс с оглед гореизложеното е и

борбата срещу данъчните измами, за която е
нужно да се подготвят точни и ясни крите-
рии.

Относно пълномощното, издавано с оглед
на бъдеща неправоспобност, се посочи, че за
съжаление, няма много информация за
правната уредба на този вид пълномощно в
различните страни, а и в някои страни изоб-
що липсва съответното законодателно уреж-
дане. Изрично се подчерта, че това пълно-
мощно не е като завещанието или дарението
на права под отлагателно условие. Като зада-
ча се постави: да се определи формата и
съдържанието на този вид пълномощно, дей-
ствието му – дали от датата, определена в не-
го, или от датата на получаването му от упъл-
номощеното лице, което получаване да се
отразява по официален и безсъмнен начин.

Наблегна се на уменията на нотариуса в
областта на психологията и медиацията.
Проф. Миколи кратко и ясно сподели- „Из-
ключително добър юрист може да е, но да не
може да говори и оттам да разбира и да се
разбира с хората“. Тенденцията е да се търсят
нови и различни сфери, в които нотариусите
да работят, за да се увеличи ефективността на
нотариалната професия и нейното значение
в обществения живот.

Темата на новото изследване  в работата на
комисията е: автентичност, легализация и
удостоверяване. Поставените въпроси ка-
саят: 1) точна и легална дефиниция за „ав-
тентичност“, „легализация“ (апостилът е
форма на легализация) и удостоверяване
съгласно действащото законодателство; 2)
кои са задължителните формални изисквания
за валидност на тези три действи; каква е
ролята, ако е предвидена такава, за нотариал-
ния книговодител. Предвидено ли е изпълне-
нието на тези действия да се извършва само
на базата на показания от трети лица; 3)
какви са правните последици на тези дей-
ствия в отечественото право и в международ-
ното частно право. Приложимо ли е правото,
където са извършени действията,  или е при-
ложимо правото на страната, в която ще се
използва документът или актът; 4) Да се
посочат най-честите случаи, в които горепо-
сочените действия се осъществяват съгласно
правната ни система.

Следващата среща на Комисията по евро-
пейските въпроси на Международния съюз
на нотариусите относно „Законодателство
2011–2013“ е насрочена за април следваща-
та година в Тирана, Албания.

Нотариус Светлана Стойчева

Председателят г-н Галино подписва учредителния акт на
Европейската нотариална академия

Връчване на почетния знак на Европейската нотариална академия на новия
председател на Международния съюз на нотариусите г-н Жан Пол Декор
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По покана на италианския
нотариат представителите на
Европейската нотариална
мрежа се събраха за своята
шеста по ред среща, която се
състоя на 4 и 5 ноември в
централата на италианския
нотариат в Рим. Целта на сре-
щата беше да се обсъди новият
амбициозен проект за обуче-
ние и обмяна на опит на
европейските нотариуси.
Проектът е съфинансиран от
Европейския съюз, като
надеждите на организаторите
са Европейската комисия да
продължи финансирането и
през 2011 г. Представител на
Нотариалната камара на
Република България беше
нейният заместник-председа-

тел Камен Каменов, който
беше придружаван от юрис-
консулта на камарата Цанко
Иванов.

Идеята на проекта е обуче-
нията да се състоят под фор-
мата на семинари, чиято цел е
не само да запознаят нотари-
усите с теорeтичните основи
на общностното право, но и
да бъдат решавани редица
практически проблеми. Нота-
риалните камари на Италия и
Австрия вече са поели ини-
циативата и ще бъдат домаки-
ни на два такива семинара
през 2011 г.

Програмата се ръководи от
г-н Джовани Лиота – нота-
риус в Торино, г-жа Джоана
Гредула – полски нотариус,

представител на CNUE в една
от работните групи към Евро-
пейската комисия, г-н Ебер-
хард Клайн – нотариус от Гер-
мания и представител на
CNUE в Академията за евро-
пейско право. Академичното
представителство в програма-
та се попълва от професорите
Райнер и Шрьодер от Уни-
верситета „Хумболт“ в Бер-
лин, както и от проф. Ивон
Фльор – преподавател в Сор-
боната.

По инициатива на г-н
Лиота се проведе пилотен
семинар, чиято тема беше
„Европейската заповед за
изпълнение“. 

Европейската комисия бе-
ше изпратила свой наблюда-

ШЕСТА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОТАРИАЛНА МРЕЖА  

4–5 ноември 2010 г., Рим

тел, г-жа Емануел Кретан-
Маган. Тя обърна внимание
на необходимостта от юристи,
в частност на нотариуси,
които са наясно с правото на
Европейския съюз и които са
способни да окажат адекватна
правна помощ както на граж-
даните, така и на останалите
колеги. В тази връзка предста-
вителката на Европейската
комисия приветства инициа-
тивата и й пожела успех.

Във втората част на пилот-
ния семинар проф. Шрьодер

представи кратки резюмета на
тема „Европейско наследстве-
но право и европейско друже-
ствено право“. В тази връзка
се даде положителна оценка
на вече приключилия проект
„Наследявания в Европа“,
както и на българското уча-
стие в него.

В заключение проф.
Фльор обобщи, че е необхо-
димо да се провеждат повече
регионални семинари, на
които да се обсъждат практи-
ческите проблеми. Сподели,

че е необходимо да се засили
участието на държавите член-
ки, които са външни граници
на Европейския съюз (в това
число и на България).

Вторият ден от срещата
започна с приветствие от
представителите на Европей-
ската съдебна мрежа, излъчени
от италианското министерство
на правосъдието – г-жа Фи-
ломена Албано и г-жа Фран-
ческа Контенто. Срещата даде
възможност на представители-
те на нотариатите в отделните
държави да осъществят пряк
контакт с представителите на
Европейската съдебна мрежа и
да поставят въпросите, които
ги вълнуват. По този начин
представителите на европей-
ските нотариати получиха
актуална информация, която е
от значение за взаимодей-
ствието между практикуващи-
те нотариуси и съдебната
система.

Следващата част на срещата
имаше по-скоро отчетен
характер. Представи се пре-
зентацията на Европейската
нотариална мрежа за финан-
сиране на проекта, който вече
е депозиран в Европейската
комисия. Наред с новите
начинания се предвиждат
средства за постоянно актуа-
лизиране на вече създадената
интернет страница „Наследя-
вания в Европа“, модернизи-
ране на уебсайта и включване-
то на нови модули към него.
Статистиката сочи, че за крат-
кото време, за което функцио-
нира, сайтът е посетен близо
90 000 пъти, като са напра-
вени над 450 000 справки, а
около 1200 други интернет
страници са публикували линк
към този проект. Организато-
рите изразиха задоволство от
активността на Нотариалната

Участниците в заседанието на Европейската нотариална
мрежа

Нот. Камен Каменов, посредник за България в Европейската
нотариална мрежа, и Цанко Иванов, юрист в Нотариална-
та камара, с Щефан Матик, координатор на мрежата



Плевен), Валерия Рачева (РС Кнежа) и Пла-
мен Иванов (РС Стара Загора). 

Колоквиумът бе открит от зам.-председа-
теля на Висшия съвет на Френския нотариат,
Жан Тарад, който в приветствието си благода-
ри на Нотариалната камара на Република
България и на Националния съюз на публич-
ните нотариуси на Румъния за приятелството,
европейската колегиалност, общата визия за
бъдещето на професията на нотариус и за без-
резервната подкрепа по делото на Европей-
ската комисия срещу Франция относно клау-
зата за гражданство при достъпа до профе-

сията на нотариуса. 
В изложението на председателя на българ-

ската Нотариална камара Димитър Танев
относно актуалното състояние на българския
нотариат, представено от нот. Денчо Денчев,
освен историческия обзор бе подчертана дей-
ността на камарата през последните две годи-
ни по противодействие на измамите с недви-
жими имоти и информатизацията на нотари-
алната дейност. „През миналата 2009 г. за-
почна мащабна дейност по създаване и
въвеждане в действие на Информационната
система „Единство“, която за момента включ-
ва Регистър за пълномощни, Регистър за
оттеглените пълномощни и Регистър на само-
ръчните и нотариалните завещания. Съще-
временно Нотариалната камара придоби
изцяло и безусловно правата върху програм-
ния продукт „Нота регистър“, който бе преи-

менуван на „Нотариус Футурум“. В момента
е факт легалният достъп до Националния
автоматизиран информационен фонд за бъл-
гарските лични документи – „Национален
регистър на българските лични документи“, а
от 22 ноември стартира достъпът на нотариу-
сите до Националната база данни „Населе-
ние“, поддържана от Министерството на
регионалното развитие и благоустройство.
Всички информационни системи в страната,
касаещи дейността на нотариуса, са предвиде-
ни в Закона за нотариусите и нотариалната
дейност и въвеждането на информация, пра-
венето на справки по тях е не само правна
възможност, а и задължение на всеки нотари-
ус“. Голяма цел на българската Нотариална
камара е да се въведе вписване по електронен
път подобно на френската система Телеакт.
Подчертано бе, че „опитът на френските
колеги в тази област ни служи да имаме акту-
ална визия за изграждане на модерен нота-
риат. За всички български нотариуси е ясно,
че информационните технологии не подме-
нят ролята на нотариуса, а му помагат да се
впише в изискванията на съвременния паза-
рен живот“.

Румънският зам.-председател Йон Марен
благодари на френските колеги, които не
пожалиха своето време и енергия, за да

направят възможен този семинар, което е
едно ново доказателство за тясното сътрудни-
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камара на Република Бълга-
рия и готовността й за взаи-
модействие. Отчете се фактът,
че на сайта www.notary-cham-
ber.org също има линк към
проекта на български език,
както и публикации  в Нота-
риалния бюлетин, издание на
Нотариалната камара на
Република България, отразя-
ващи дейността на Европей-
ската нотариална мрежа.

В третата част на срещата
се обсъди стартирането на

новия проект на Европейска-
та нотариална мрежа, свързан
с брачните режими в Евро-
пейския съюз. Целта е, по
подобие на наследствените
режими, да се създаде интер-
нет сайт, съдържащ инфор-
мация на 22 езика (включи-
телно и на български език) за
брачните режими в страните
членки.

Срокът за изпълнението
на този прект е 18 месеца,
като организаторите се надя-

ват още в края на 2011 г. да
има конкретни резултати.

На двудневната среща
присъстваше лично председа-
телят на CNUE Роберто
Бароне, както и зам.-предсе-
дателят и бъдещ председател –
Рудолф Кандл. 

Представителите на Евро-
пейската нотариална мрежа
ще продължат своята работа
на 26 май 2011 г. в Будапе-
ща, когато ще се състои тях-
ната седма среща.

През 2007 г. Нотариалната камара на
Република България и Висшият съвет на
Френския нотариат подписаха договор за
сътрудничество, който освен всичко друго
включваше и организиране на съвместни
семинари по актуални теми. През 2009 г.
договорът бе продължен за още две години,
като през това време бяха организирани три
семинара, два в България и един във Фран-
ция.

Тази година, идеята на Висшия съвет на
Нотариата бе да разчупи рамките на дву-
странния формат и на 22 и 23 ноември в

Париж се проведе Първият френско-румъно-
български колоквиум. Основната тема на
колоквиума бе „Реформата в семейното
право“. Естествено първата ни мисъл бе да
поканим капацитетът в тази област, проф.
д.ю.н. чл.-кор. Цанка Цанкова. Останалата
част от българската делегация се състоеше от
двамата зам.-председатели на камарата, нот.
Денчо Денчев и нот. Наталия Стоева, която
бе и единият от докладчиците, членовете на
Съвета на нотариусите: нот. Антония Коева
(другият докладчик) и нот. Светлана Кирило-
ва, както и нотариусите Дияна Иванова (РС

Четвърти френско-български семинар или
Първи френско-румъно-български колоквиум

Париж, 22–23 ноември 2010 г.

Нот. Денчо Денчев, зам.-председател на
българската Нотариална камара

Нот. Наталия Стоева, зам.-председател
на Нотариалната камара, представя своя
доклад
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чество и колегиалност между нотариусите
отвъд националните граници, в една обедине-
на Европа. „Горещо и най-приятелски при-
ветствам нашите колеги от другия бряг на
Дунав и председателя Танев от българския
нотариат, заяви той. – Ние сме щастливи, че
организаторите избраха този тристранен фор-
мат за колоквиума, събиращ нотариуси от
най-новите държави – членки на Европей-

ския съюз, с тези от една от държавите-учре-
дителки, каквато е Франция. Няма съмнение,
че ние с нашите български колеги споделяме
едни и същи идеали за младите ни професии. В
това отношение съм убеден, че общата ни
среща с Френския нотариат ще положи нача-
лото на един нов път на укрепналото сътруд-
ничество на трите нотариата по отношение на
техните професионални и юридически цели в
европейски план“. През 2009 г. в Румъния е
приет нов Граждански кодекс, който трябва да
влезе в сила през следващата година. Новият
Граждански кодекс, който запазва основните
принципи на Наполеоновия кодекс, въвежда
отново в Румъния различните режими на
имуществени отношения между съпрузите и
възможността за избор, като възвръща на
нотариуса мястото му в семейството. Нотари-
усът е този, пред когото съпрузите ще могат да
заявят бъдещите си имуществени отношения и
един общ национален регистър на брачните
договори, под формата на нотариално завере-
ни актове, ще се поддържа в електронен вид

към Националния съюз на публичните нота-
риуси в Румъния. Освен това от 1 януари
2011 г. двойките, които желаят да се разведат
по взаимно съгласие, ще могат да го направят
пред нотариуса. „Малката реформа на пра-
восъдието“, наскоро приета от парламента,
прехвърля тези правомощия към нотариуса, за
да се облекчат съдилищата. 

Водещият на колоквиума, верният приятел
на българския нотариат, нотариус Пиер Беке,
който на Конгреса на Международния съюз на
Нотариата през м. октомври т.г. в Маракеш,
Мароко, бе избран за секретар на съюза, бе
впечатлен от това, че достъпът на българските
нотариуси до „Национален регистър на бъл-
гарските лични документи“ на МВР и до
Националната база данни „Население“, под-
държана от МРРБ, е нормативно уреден в
Закона за нотариусите и нотариалната дейност
(чл. 19, ал. 2 във вр. с чл. 25, ал. 3 от ЗННД).
В сравнение може да се отбележи, че този
достъп в Румъния е решен с подписване на
договор между Националния съюз на публич-
ните нотариуси на Румъния и тяхното Мини-
стерство на вътрешните работи. 

Темата на колоквиума „Семейното право“
е от първостепенна важност за нотариусите,
защото това е една област на нотариална ком-
петентност, която приближава професията до
гражданина, засилва ролята на нотариуса като
правен съветник на цялото семейството „в
най-важните моменти от живота“, както каза
през 2007 г. предишният председател Жан-
Пиер Фере. Също така ролята на нотариуса в
семейното право става все по-значима пона-
стоящем, когато институциите на Европей-
ския съюз му отреждат важно място и привли-
чат нотариалната професия от самото начало
на законодателната процедура в тази област. В
процес на изготвяне в Европейската комисия
е проект за регламент относно брачните иму-
ществени режими и европейско удостоверение
за наследяване, което ще даде нов импулс в
европейското измерение на семейството и на
европейското признаване на нотариуса. 

Доклади от българската страна бяха подгот-
вени по следните подтеми: „Режими на иму-
ществени отношения между съпрузите според
новия Семеен кодекс във връзка с нотариални-
те производства“ на нот. Наталия Стоева,
„Имуществените  последици от развода според
новия Семеен кодекс“ на нот. Елена Андаса-

рова, представена от нот. Светлана Кирилова,
„Режим на разпореждане с имуществото на
малолетни, непълнолетни и недееспособни ли-
ца според новия Семеен кодекс“ на нот. Анто-
ния Коева. Основните положения в Новия
семеен кодекс изложи проф. Цанка Цанкова,
като по всяка една тема по време на колоквиу-
ма тя бе водещият капацитет. 

От френска страна освен по основните
теми: „Брачните режими и форми на избор и
смяна на режима“ на нот. Доминик Савуре,
„Защитата на семейното имущество, Имуще-
ството на малолетни и недееспособни, мерки
за защита на имуществото и ролята на нотари-
уса в тази област, Разводът на Соланж Беке-
Ичкович, преподавател в Юридическия факу-
лтет в Монпелие, и нот. Тиери Вашон, особен
интерес представляваше докладът на проф.
Северин Кабрийак от Юридическия факултет
в Монпелие относно „Закона, приложим към
брачните режими, в съответствие с Хагската
конвенция от 14 март 1978 г.“: Законът, при-
ложим в момента на сключване на брака –
Законът, избран от съпрузите, Законът, при-
ложим, ако не е бил направен избор; Промя-
на на приложимия закон – Желана смяна на
приложимия закон, Автоматична смяна на

приложимия закон; Област на закона, прило-
жим към брачния режим – Обхват на област-
та, Граници на областта. България не е страна
по тази конвенция, но основните й принципи
са залегнали в Кодекса за международно част-
но право (вж. по-долу доклада на проф. С.
Кабрийак).

Румънските нотариуси също представиха
тяхното законодателство в областта на семей-
ното право в съответствие с новия им Граж-
дански кодекс. Нотариус Пол Василеску на-
прави кратък обзор на „Режимите на съпру-
жески имуществени отношения в Румъния“,
проф. Мирча Дан Боб говори за „Подялба на
общото имущество след разтрогване на брака“
и „Подялба на общото имущество по време на
брака“. Нотариус Шейкару Дънут представи
„Правния режим на общите вещни права на
съпрузите в румънското право“.  

Жоржина Златева

В почивката българските нотариуси Денчо
Денчев, Наталия Стоева, Пламен Иванов и
Антония Коева обсъждат с проф. Цанка
Цанкова представените доклади

Българските и румънските участници в
семинара с новия секретар на Междуна-
родния съюз на Нотариата, нот. Пиер
Беке
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Разрешете ми да прекърша този красив,
романтичен полет на въображението с един
въпрос, материализмът на който би хвърлил в
отчаяние Ален Фурние, автора на този пасаж.

Любезни господине, когато откриете ваша-
та екзотична Дулцинея и я откъснете от далеч-
ната й родна земя, кой ще бъде законът, при-
ложим към вашия брачен режим?

Предлагам ви да открием заедно отговори-
те, които дава френското законодателство на
този въпрос, с който нотариусите се сблъскват
все по-често. И наистина, законът, приложим
към брачния режим, вече не e въпрос, засягащ
единствено един елит, една космополитна ари-
стокрация, той засяга значителна част от насе-
лението. Отварянето на Европа, глобализа-
цията на икономиката довежда все по-често
нашите сънародници до завързване на връзки с
множество държави: било чрез сключване на
брак с лице от друга националност, било чрез
търсене на работа в различни страни или чрез
инвестиране на средства в чужди земи. Тази
мобилност е в основата на въпросите, които
разглежда международното частно право.

Тъй като се задава все по-често, въпросът за
определяне на закона, приложим към брачния
режим на съпрузите, води до последствия от
основно значение. И наистина, статусът на
имуществата на семейната двойка е раздел от
правосъдието, в който продължават да съще-
ствуват големи различия между различните
национални законодателства. Така, в рамките
на Европейския съюз, и то ако се придържаме
само към законно установения режим, палитра-
та се движи от строго спазваната система на раз-
деление (например в Англия или Каталуния) до
всеобхващаща общност на имуществата

(например в скандинавските страни или Холан-
дия). 

Независимо от практическата значимост на
въпроса, френският законодател го е прене-
брегвал в течение на дълги години, възлагайки
на съдебната практика, направлявана от общи-
те теоретични положения, грижата да разреша-
ва трудностите. Този подход се прилага впро-
чем обичайно във Франция по отношение на
въпросите на частното международно право –
област, в която писмената норма е липсвала в
течение на дълъг период от време, с което ини-
циативата е била предоставяна на юрисконсул-
тите и съдилищата.

Днес това положение е претърпяло разви-
тие. Ще подчертаем по този въпрос, че инте-
ресът на законодателя към тази материя не е
възникнал спонтанно, вниманието му е било
привлечено, дори изискано от съсловието на
нотариусите и по-специално от едно пожела-
ние, изразено на Конгреса на нотариусите,
състоял се в Ла Бол през 1978 г. И пак въз
основа на компетентните съвети, дадени от
Френския нотариат, законодателят не се зае да
определя чисто френски правила, а избра да се
присъедини към наднационалното законода-
телство: да ратифицира Хагската конвенция от
14 март 1978 г. относно закона, приложим към
брачните режими.

Именно тази конвенция избрах да предста-
вя пред вас (въпреки че старите правила
продължават да се прилагат по отношение на
съпрузите, сключили брак преди 1 септември
1992 г.). И наистина, ако решенията на съдеб-
ната практика продължават да упражняват
ефект върху част от случаите, разглеждани от
френските юристи, те са осъдени на постепен-

но изчезване. Така че в течение на краткото
време, което ми е отредено, ми се стори подхо-
дящо да се обърна към бъдещето. 

Освен това тази конвенция ще послужи
може би за модел при създаването на бъдещ
европейски инструмент. И наистина, за да даде
адекватен отговор на мобилността на европей-
ските граждани в рамките на Съюза, Европей-
ската комисия инициира процес, целящ разра-
ботката на такъв текст. Този процес се намира
засега в най-начална фаза на разработка: изго-
твя се Зелена книга, т.е. въпросник, който се
предлага на националните власти и на заинте-
ресованите институции, за да се направи опит
за определяне на общи насоки. Впрочем изве-
стен брой отговори се позовават изрично или
имплицитно на основните положения в Хаг-
ската конвенция от 14 март 1978 г.

Като се надявам, че съм ви убедила в значе-
нието на тази конвенция, сега ви предлагам да
пристъпим към разглеждане на нейното съдър-
жание, засягайки първо въпроса за приноса й:
избор на приложимия закон (I), за да уточним
след това накратко областта, уреждана от така
избрания закон (II).

I. Определяне на приложимия закон
Определянето на приложимия закон трябва

да се извърши още в момента на сключване на
брака (A), но в идеалния случай последният не
е събитие с мигновена продължителност, брач-
ният съюз е по принцип призван да просъще-
ствува по-дълго. Трябва следователно да се
запитаме какви възможности съществуват за
смяна на закона, приложим в течение на един
съюз (Б).

AA))  ЗЗааккооннъътт,,  ппррииллоожжиимм  вв  ммооммееннттаа  ннаа
ссккллююччввааннее  ннаа  ббррааккаа

Пропити от съзнанието за договорната при-
рода на брачните режими, съставителите на
Хагската конвенция са избрали традиционно
решение, прилагано по отношение на догово-
рите: утвърдили са закона за автономия, зако-
на, избран от съпрузите (1). Като реалисти те са
предвидили също отсъствието на избор, създа-
вайки допълващи правила за определяне на
приложимия закон (2).

1) Законът, избран от съпрузите
Законът, избран от съпрузите, е този, който

се прилага към техния брачен режим по силата
на член 3 на Хагската конвенция: 

Член 3
Брачният режим е подчинен на вътрешния

закон, избран от съпрузите преди брака.
Това решение не е екзотично за френските

юристи, тъй като следва принцип, въведен с
една от най-прочутите консултации във френ-
ското право: тази, дадена от Дю Мулен в нача-
лото на ХVI век по повод на съпрузите Гане.

При все това, въпреки че главното правило
е старо, Хагската конвенция е въвела промени,
целта на които е да се придаде на избора на
съпрузите както рамка, така и по-голям обхват.

Така Хагската конвенция предлага на
съпрузите рамка в две отношения: огранича-
вайки броя на законите, между които те могат
да избират, и изисквайки техният избор да бъде
изрично изразен:
� По силата на член 3 съпрузите могат да

посочат само закон в сила на обичайното
местожителство на единия от тях в момента на
брака или непосредствено след него, или
националния закон на един от тях. Национал-
ността се взема предвид при избора на закона.

Ако нотариусът трябва да даде съвет на кли-
ентите си относно този избор, той трябва спо-
ред мен да се опита да определи страната, с
която съпрузите ще поддържат най-тесни ико-
номически връзки (за улеснение, за да не се
усложнят отношенията, които трети лица ще
поддържат с имотите на съпрузите). Такава
препоръка обаче не трябва да се дава, ако
съпрузите са свързани с някой твърде особен
режим, който предвижда използване на един-
единствен закон. Единственият избор, който
според мен не трябва да се препоръчва, е този
на обичайното местожителство на един от
съпрузите непосредствено след брака, тъй като
нотариусът няма никаква възможност да
извърши проверка на това място и привързва-
нето рискува да бъде счетено за фиктивно (с
цялата правна несигурност, която следва от
това за съпрузите).
� Така извършеният избор трябва да бъде

изрично изразен или да следва неоспоримо от
клаузите на брачния договор. Формата на
избора се урежда от член 13 на Хагската кон-
венция, който налага поне наличие на  договор
между частни лица и евентуално – още по-
обвързващи условия. Тази евентуалност се реа-
лизира, ако законът на мястото, където е
извършен изборът, и избраният закон пре-
движдат – както единият, така и другият – по-

Определяне на закона, приложим към
брачния режим в съответствие 

с Хагската конвенция от 14 март 1978 г.
Проф. Северин

Кабрийак
„Търся нещо още по-тайнствено. Това е древната

красавица, тази, чийто блясък съзира сломения от умора
принц, без да може да стигне до нея: гръцки нос, осанка на
венецианка, източен овал на лицето, испански плам.
Човек си представя такива образи в часове на най-пълно
безделие.“

Ален Фурние, „Големият Мон“
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тежки формалности по отношение на брачни-
те договори и в такъв случай съпрузите ще
трябва да се подчинят на условията относно
формата на единия или другия от тези закони. 

Ако Хагската конвенция ограничава пали-
трата от закони, които могат да бъдат избрани
от съпрузите, то в рамките на тази палитра тя
умножава предлаганите възможности. Така
Хагската конвенция допуска възможността да
се разчленява брачният режим чрез наруша-
ване на единството на приложимия закон, т.е.
чрез даване на възможност на съпрузите да
изберат по отношение на недвижимите имоти
или само за някои от тях закон, който е в сила
на тяхното местопребиваване. Например
съпрузите могат да посочат френския закон
като приложим в общия случай спрямо техния
брачен режим и да пожелаят испанският закон
да бъде прилаган спрямо гарсониерата им, раз-
положена край испански плаж, а швейцарският
закон – спрямо жилището им в Женева. 

Ще обоснова накратко тази възможност,
която изглежда съвсем еретична на юристите,
възпитани в духа на римско-германската тра-
диция, придържаща се към единството на
брачния режим. Това решение е било въз-
прието, за да се хареса на страните, където се
прилага правото на Британската общност и в
които имотите се разглеждат всеки поотделно.
Това е един от малкото неуспехи на авторите,
тъй като тази разпоредба изглежда сложна,
опасна и неефективна от практическа гледна
точка – нито една страна, прилагаща правото
на Британската общност, досега не се е при-
съединила към Хагската конвенция от 14 март
1978 г. 

От конкретна гледна точка изборът на
разчленяване на брачния режим, общо
взето, съвсем не е препоръчителен, тъй като
нарушава единството на режима и по този
начин затруднява предвижданията на съпрузи-
те. Към него следва да се прибягва рядко, в
ситуации, чиято особеност оправдава прилага-
нето му (на него не трябва да се гледа като на
ново изобретение, което си заслужава да се
изпробва).

Ако това решение е избрано за принцип, то
може да се окаже недостатъчно, тъй като някои
съпрузи, поради нехайство или незнание, про-
пускат да изберат закон, приложим спрямо
режима им.

Ето защо Хагската конвенция въвежда

допълнителна система за избор.
2) Закон, приложим при отсъствие на

избор
При отсъствие на изрично изразен избор

конвенцията не е пожелала да наложи на прак-
тикуващите правната професия да се впускат в
рисковано търсене на неявно изразената воля
на съпрузите, тя е предпочела привързване към
обективно съществуващи норми, изключващи
всякаква възможност за двусмислено тълкуване.

Въведено е едно главно обвързване, допъл-
нено с едно изключение и една палиативна
мярка.

Главното обвързване е съгласно член 4,
алинея първа, към първото обичайно место-
жителство на съпрузите след брака. Не са пре-
двидени нито какъвто и да е критерий за срок,
нито позоваване на воля на страните да избе-
рат определено постоянно местожителство.
Предимството на това решение е в неговата
простота – тъй като местожителството е факти-
ческо положение, то лесно се идентифицира.
Това решение следва значи да се възприема
при повечето хипотези. Следва обаче да се
отбележи една слабост – липсата на критерий
за срок води понякога до избор на закон, свър-
зан с едно първоначално, временно местожи-
телство в чужбина, в страна, с която съпрузите
няма да завържат трайни връзки. Например
французин сключва брак с българка, след което
двамата заминават за една година в Лондон по
програмата „Еразмус“; те ще констатират, че
имуществените им отношения се управляват
от английския закон, което положение е нее-
стествено. 

По изключение от обвързването към пър-
воначалното местожителство, следващите
алинеи на член 4 предвиждат прилагане на
закона, който е общ за съпрузите в три слу-
чая:  
� когато се касае за закон на страна, която

при ратифициране на Хагската конвенция е
поискала да й се признае това изключение
(такъв е например случаят с Холандия). Тази
хипотеза е била предвидена, за да се увеличи
броят на страните, ратифицирали конвенция-
та, и така да се осигури по-широко приложе-
ние на Конвенцията от 14 март 1978 г.
� когато съпрузите нямат обичайно место-

жителство в рамките на една и съща държава.
Тази ситуация може да ви се стори от пръв
поглед странна, тъй като бракът се свързва по

начало със съвместно съществуване, но тя отра-
зява една икономическа реалност, значима от
статистическа гледна точка: работниците, зами-
наващи на работа в чужбина и оставящи
семействата си в родната страна. Във Франция
и по-специално в нашата област въпросът
засяга голям брой португалци, алжирци, туни-
зийци, а отскоро – и китайци).
� когато международното частно право на

страната, където е постоянното местожител-
ство, отпраща към общия национален закон,
който обявява сам себе си за компетентен. В
този случай става дума за препратка от втора
степен, целяща съгласуване на решенията.

При отсъствие на двете първи обвързва-
ния (т.е. ако съпрузите не живеят на терито-
рията на една и съща страна и нямат една и
съща националност) Хагската конвенция пре-
поръчва да се избере законодателството на
страните от Британската общност, т.е. законът,
който е най-тясно свързан с положението на
съпрузите. Нека илюстрираме тази хипотеза с
един действителен случай, станал известен, тъй
като е довел до консултация, дадена от КРИ-
ДОН в Лион. Френски дипломат на длъжност
в Пекин сключва брак с японска стюардеса.
Съпрузите не преустановяват професионална-
та си дейност, така че не се установяват на
местожителство в рамките на една и съща дър-
жава, а се срещат в международни хотели.
Семейната двойка прави икономически инве-
стиции в Камбоджа. По отношение на тези
инвестиции (жилища, в които съпрузите нико-
га не са пребивавали) е било избрано за прило-
жимо камбоджанското законодателство –
любопитно е да се отбележи мимоходом, че
семейната двойка допълнително е усложнила
живота на своя френски нотариус, тъй като,
избирайки камбоджанското законодателство,
го е принудила да проучи неговото съдържа-
ние. А Камбоджа току-що била скъсала с марк-
сизма, заявявайки, че се връща с обратно дей-
ствие към предишните си правни традиции;
само че… писмените текстове, отразявали оби-
чайните правила, са били преди това система-
тично, методично унищожавани от режима на
Пол Пот и самите камбоджанци търсели отчая-
но да преоткрият съдържанието на собственото
си законодателство.

Констатирайки, че голямата продължител-
ност на брачните съюзи може да доведе до
необходимост от смяна на приложимия закон

за нагаждане към смяна на местожителството
на съпрузите, Хагската конвенция е възприела
и уредила смените на приложимия закон.

ББ))  ССммееннииттее
Смяната може да бъде избрана от съпрузи-

те, но може и да се извърши автоматично в
резултат от действието на оригинален меха-
низъм, въведен от конвенцията.

1) Желана смяна на приложимия закон
Желаната смяна на приложимия закон е

утвърдена от Хагската конвенция. 
Приемайки, че такава смяна би могла по

полезен начин да опрости управлението на
имуществата на съпрузите, конвенцията не е
наложила по-ограничаващи правила в сравне-
ние с първоначалния избор и е разширила
кръга на съпрузите, които могат да се възпол-
зват от тях.

Така смяната е възможна в съответствие с
член 6 на Хагската конвенция, при което избо-
рът е ограничен до същите категории закони
като тези, предлагани при сключване на брака,
а именно – законите относно обичайното
местожителство и националността (два елемен-
та, които се подлагат на оценка в момента на
смяната) и закона за местоположението, що се
отнася до сградите.

Този избор е подчинен на същите формални
условия като тези при първоначалния избор.

Следва да се подчертае, че не се предвижда
никакво условие относно същността и никаква
проверка на целесъобразността. Без значение е
също дали съответните закони забраняват
смяна на брачния режим (докато смяната на
закона може да доведе автоматично до смяна
на този режим: например съпрузи, сключили
брак при законно установен режим, които
преминават от законно установен по френско-
то законодателство режим на общност, ограни-
чена до имуществата, придобити по време на
брака, към холандския закон: законно устано-
вен режим на всеобхващаща общност).

Друг признак на това, че съставителите са
благосклонни към желаната смяна като фактор
за нагаждане и опростяване, се състои в това,
че всички съпрузи могат да се възползват от
това решение независимо от датата на сключ-
ване на брака, както предвижда член 21 на кон-
венцията. А всички други разпоредби се прила-
гат само към семейните двойки, сключили брак
след датата на влизане в сила – например за
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Франция след 1 септември 1992 г.
2) Автоматична смяна на закона, пре-

двидена при прилагане на Хагската конвен-
ция

По оригинален начин в Хагската конвенция
от 14 март 1978 г. е предвидена и автоматична
смяна на приложимия закон. Ще разгледаме
условията за това, след което ще определим по-
следствията, за да можем да изкажем оценка.

Условията за тази автоматична смяна се
въвеждат с член 8 на конвенцията. При отсъ-
ствие на изричен избор на приложим закон и
на брачен договор договорът е предвидил три
случая на бъдеща смяна в полза на закона,
приложим към новото обичайно местожител-
ство на съпрузите:

– когато законът на настоящото местожи-
телство на съпрузите е техният общ национа-
лен закон (когато сменят местожителството си,
за да се върнат в родната си страна, или прие-
мат гражданство на страната, където е новото
им местожителство);

– когато те пребивават в течение на десет
години в една и съща страна;

– когато избират първото си общо обичайно
местожителство.

Текстът на тези условия хвърля незабавно
светлина върху преследваната цел: да се устано-
ви съответствие между закона, приложим към
брачния режим, и новото социално-икономи-
ческо обкръжение на съпрузите.

Последствията от тази смяна са също опре-
делени от член 8.2: смяната не действа с обрат-
на сила, съществува следователно разделение на
периодите, в течение на които действат различ-
ните приложими правила. Това е несъмнено
фактор, който усложнява задачата на нотариу-
са. Например, в случай че той трябва да ликви-
дира един режим след автоматична смяна на
закона, тъй като смяната се е извършила без
негова намеса, той ще трябва да ликвидира
първия режим, прилаган до датата на смяната,
след това втория, прилаган след датата на тази
смяна (и евентуално трети режим и така
нататък, например ако съпрузите се местят от
една страна в друга, но пребивават дълго във
всяка от страните).

Досега на практика не са възниквали такива
случаи просто по причини от хронологично
естество – с оглед на изискваното време (да
изтече период от 10 години – срок, изискван за
смяна на гражданството), тъй като конвенция-

та е влязла в сила сравнително неотдавна. При
все това възникването на такива хипотези е
неизбежно (що се отнася до нашата област,
имаме предвид по-специално холандските
двойки, които се заселват след излизане в пен-
сия в нашата страна).

Заслужава да се подчертае, че това правило
може да се окаже много опасно, тъй като смя-
ната се извършва автоматично. Как стои
например въпросът със съпругата – францу-
зойка, последвала съпруга си – наемен работ-
ник, намерил за продължителен срок работа в
Каталуния, пожертвала собствената си кариера,
срещу което е получила предимството да спо-
дели обогатяването на семейството посред-
ством законно установената имуществена
общност, и се оказва изведнъж, без преду-
преждение, подчинена на режима на разделе-
ние на имуществата?

Нотариусите трябва да изпълняват в такъв
случай ролята си на съветници, насочвайки
съпрузите към пожелана от тях смяна по сила-
та на член 6. Този избор обезсилва автоматич-
ната смяна и увеличава правната сигурност на
съпрузите, позволявайки по-специално чрез
съответна организация на смяната да се въз-
приеме брачен договор, отговарящ на очаква-
нията на съпрузите и същевременно вписващ
се в новото им обкръжение.

След като определихме приложимия закон,
трябва сега да дефинираме областта, в която
той действа.

II. Област на закона, приложим към
брачния режим на съпрузите

Областта на приложимия закон е твърде
широка (A) и твърде слабо ограничена (Б).

AA))  ООббххвваатт
Избраният закон има широко поле на при-

ложение, той обхваща трите класически перио-
да на човешкия живот: раждане,активен
период, смърт. 

Той урежда следователно:  
– установяването на режима. Той определя

дали има избор и ако изборът е възможен, пак
той определя основните условия на брачния
договор;  

– действието на режима: определяне на
активните и пасивните маси, отношенията с
трети лица (обаче взаимните дарения между
съпрузите и законната ипотека не зависят от

режима, а от положението на лицето, сключи-
ло брак, следователно – от закона, приложим
към последствията от брака, т.е. от национал-
ния закон на съпрузите или при отсъствие на
такъв закон – от общото местожителство;

– разтрогването и ликвидацията на режима.
Нека уточним, че избраният закон се раз-

вива и това развитие се прилага към съпрузите
също като че ли става дума за външно положе-
ние. Нека разгледам един фиктивен случай:
съпрузите са избрали италианския закон и
неговия законно установен режим; ако след
избора им Италия измени с обратно действие
законно установения си режим, тази промяна
ще се прилага спрямо съпрузите в съответствие
са разпоредбите на италианския закон. Това
развитие обаче не се прилага спрямо бежанци-
те, за които волята им да съхранят придобити-
те от тях права води до замразяване на закона
към деня, в който са влезли в страната (вж.
пример, извлечен от римското право, на стра-
ница 3 на работния документ).

Колкото и да е широко, полето на приложе-
ние на избрания закон има граници.

ББ))  ГГррааннииццииттее
Тези граници са две: първата е присъща на

материята: става дума за териториалното при-
лагане на първичния режим; втората предста-
влява традиционна институция на междуна-
родното частно право: изключението за неиз-
пълнение.

Първичният режим, чиято философия ви
беше така изкусно разкрита от Сесил Лизанти
и Кристиан Кампелс, според Касационния съд
е с териториално приложение. Това означава,
че той се прилага върху цялата френска терито-
рия, независимо от елементите му на чужде-
странност, т.е. дори ако един чуждестранен
закон е бил избран за уреждане на режима на
съпрузите.

Това ограничение почива на две основания: 
– първото е целта, преследвана от закона:

първичният режим прогласява основни прин-
ципи на френското общество, които трябва да
се прилагат спрямо цялото население, обитава-
що територията на страната: защита на семей-
ното жилище и равенство на съпрузите.

– второто изтъква на преден план техниче-
ските особености на първичния режим: прави-
лата на първичния режим са били замислени
по такъв начин, че да бъдат приложими, какъв-

то и да е режимът (във вътрешното право
съпрузите не могат да се отклонят от него чрез
брачния договор) и дори разпоредбите на
закона, уреждащи всеки отделен брачен
режим, не биха могли да се отклонят от него.
Принципът, залегнал в техния замисъл (пра-
вила, които да бъдат приложими към различни
опции), предполага, те да могат да остават в
сила и при прилагане към чуждестранни зако-
ни.

III. Изключване, свързано с обществения
ред 

Изключването, свързано с обществения
ред, позволява да се изключи един избран
чуждестранен закон, когато прилагането му
влиза в противоречие с основните ценности на
френската цивилизация.

Този механизъм представлява основна
съставна част от общата теория на междуна-
родното частно право и прилагането му е също
предвидено в член 14 на Хагската конвенция.

При все това изключването, свързано с
обществения ред, не би трябвало да се прилага
много често в правото, отнасящо се до брачни-
те режими, тъй като там става дума за парични
отношения, при които поставянето под въпрос
на основните ценности на обществото е твърде
рядко (то се среща по-често в семейното
право: при изгонване, двуженство, установя-
ване на роднинство).

Съществува може би направление, в което
изключването, свързано с обществения ред, би
могло да се развие: ако разчленяването на
режима, допустимо според Хагската конвен-
ция, доведе в конкретна ситуация до сериозно
нарушаване на правата на един от съпрузите:
например чрез сериозно нарушаване на рав-
новесието между присъдения актив и присъде-
ния пасив.

Така привършвам описанието на основните
насоки на Хагската конвенция от 14 март 1978
г., която исках да ви представя. Във Франция
тази конвенция се радва на чара, упражняван
от младостта й, тъй като неотдавна отбелязах-
ме шестнадесетата годишнина от влизането й в
сила. Тя е едно мъдро дете, което се потвър-
ждава от забележителната констатация, че
досега, доколкото ми е известно, не е довела до
възникване на нито един спор; това доказва
яснотата и ефективността на по-голямата част
от нейните разпоредби.
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Общо събрание на

Международния

институт за история на

Нотариата ,,Гномон”

30 ноември 2010 г.

На 28 ноември се проведе редовното
Общо събрание на Международния
институт за история на Нотариата.
Институтът е организация с нестопан-
ска цел, асоциирана към Международ-
ния съюз на Нотариата. Както винаги,
събитието се състоя в сградата на Вис-
шия съвет на Френския нотариат в
Париж. В рамките на събранието бе
обобщена дейността на института през
изминалата година и бяха разгледани
кандидатурите за членство в организа-
цията. Без възражения бяха приети
всички индивидуални кандидатури –
представители на Сенегал, Аржентина,
Бразилия, Испания, Естония, Люксем-
бург, Швеция, Хондурас, Мексико,
Тунис. Сред многото индивидуални
кандидати изпъкна желанието за при-
съединяване на цял юридически факу-
лтет – този на университета в Богота.
Председателят на института Ален Моро
подчерта, че това е първата подобна
кандидатура, естествено, приветствана
от  всички в заседателната зала. Събра-
нието продължи с връчване на жетони,
част от благотворителна кампания,
организирана от института. От едната
им страна е образът на Монтескьо, а от
другата е гравирана знаменитата скулп-
тура „Целувката“ на Роден. Стойността

Председателят Ален Моро връчва жетон на зам.-
председателя на института Димитър Танев

Залата във
Висшия съвет

на Френския
нотариат –
пауза преди

изложбата на
карикатури.

В част от
тях бе

разпознат и
образът на
нотариуса

Ален Моро и двама нотариуси от
Тунис – поредни нови членове на Меж-
дународния институт за история на
Нотариата. Зад тях можем да разли-
чим карикатура, изобразяваща позна-
та сцена от нотариалната битност
– четене на завещание.

Председателят на Международния
институт за история на Нотариата
и съставителят на изложбата
карикатури. Акцент в изложбата
беше литографски цикъл на Оноре
Домие.

Председателят на Нотариалната камара на
Република България държи в ръцете си рекламна
брошура на току-що излязлата от печат книга
„Notaires Sous le sceau du droit“ – „Нотариуси под
печата на закона“. Компилацията от трудове
на нотариуси, в това число и на Ален Моро, бе
препоръчана по време на събранието.

на жетона е 40 евро, а приходите от
продажбата са изцяло за благотворителна
цел, тъй като инстиутът може да се
включва единствено в благотворителни и
културни мероприятия. Председателят
Ален Моро изрази надежда, че състав-
ената по повод конгреса на Междуна-
родния съюз на Нотариата в Маракеш,

Мароко (3–6 октомври 2010 г.) експозиция на
тема „Историята на нотариатите в различните
страни“ ще добие популярност под формата на
турне и ще бъде разпространена на международ-
но равнище. В тази връзка бяха обсъдени
бюджетните предизвикателства пред института,
необходимите средства за издаването на списание
„Гномон“, както и възможността за организира-
не на семинар, посветен на архивите. Темата е
избрана в съзвучие с провелата се във Франция
реформа, инициирана от Министерството на
културата, ограничаваща публичността на нота-
риалните актове след период от 75 години вместо
след 100 години. Идеята е този бъдещ семинар да
бъде с участието на румънската и българската
нотариална камара, чието важно и плодотворно
участие в Международния съюз на Нотариата
отново бе високо оценено от председателя на
института Ален Моро. Той благодари за актив-
ността на Българската нотариална камара на
полето на международната дейност и сътрудниче-
ство. Събранието завърши с изложба на литогра-
фии на френския майстор на карикатурата Оноре
Домие.
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Невероятно представяне на български
нотариуси на Международните

работнически игри в Пекин (Китай)

От 12 до 19 ноември т.г. в град Пекин, Китай, се проведоха Междуна-
родните работнически игри. Организатор на игрите беше Китайската феде-
рация по работнически спорт. В игрите взеха участие отбори от България,
Индия, Япония, Мексико, Монголия, Русия, Сингапур, Тунис, Виетнам
и Китай. В игрите бяха включени 6 вида спортни дисциплини: плуване,
бадминтон, тенис на маса, стрийтбол, боулинг и теглене на въже. България
се представи с отбори по тенис на маса (мъже и жени). Българската делега-
ция беше ръководена от председателя на националната ни федерация по
работнически спорт  Десислава Ягодин, прекрасен организатор и човек.
България се представи с отбор по тенис на маса. Мъжкият отбор се състое-
ше от трима души.   

След тежки квалификационни срещи правото да участват в националния
работнически отбор извоюваха и двама нотариуси Александър Никитов –
нотариус от Варна, Красимир Анадолиев – нотариус от София, като освен
тях в състава участва и Боян Иванов от Варна. 

Нашите момчета се представиха на изключително ниво, като в индиви-
дуалното класиране нотариус Красимир Анадолиев успя да заеме невероят-
ното осмо място, а нотариус Александър Никитов – десето, като само
лошият късмет и попадането му в тежка квалификационна група не му
позволиха и на него да влезе в осмицата. Може да се каже, че този път уче-
никът надмина учителя си, какво по-хубаво нещо от това. 

Българските  момичета Ивайла Ангелова и Мариела Фили-
пова-Флорова се представиха блестящо и спечелиха сребърен и
бронзов медал при индивидуалното и сребърни медали при
отборното класиране.

Благодарим на Българската федерация по работнически
спорт за възможността да участваме на това първенство, както
и на организаторите от Китай, които ни обгрижваха през цяло-
то време и ни осигуриха прекрасни условия не само за спорт,
но и за развлечения. 

Двамата наши участници,
нотариусите Красимир
Анадолиев от София и
Александър Никитов от
Девня

Александър
Никитов в

оспорван двубой
със силни

противници

Българският
отбор по
тенис на

маса, мъже и
жени, пред

Спортната
зала
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Посещение на български нотариуси в
централата на Асоциацията за развитие на
нотариалната дейност във Венел, Франция

На 6 декември 2010 г. във Венел, Южна
Франция, се проведе среща на български
нотариуси с г-н Франсоа-Ксавие Бари –
директор на Асоциацията за развитие на нота-
риалната дейност (ADSN) към Висшия съвет
на Френския нотариат, който представи пре-
димствата на  въведеното електронно вписване
във Франция. На срещата присъстваха още
г-жа Селин Манжен – координатор на Асоци-
ацията на Европейската мрежа на регистрите
на завещанията (ARERT), а от българска
страна – нотариусите Яна Донкова, Петко
Кънчевски и Петър Марковски. 

Г-н Франсоа-Ксавие Бари анализира
структурата, организацията и начина на функ-
циониране на Асоциацията за развитие на
нотариалната дейност, както и нейните основ-
ни специфични структури:

1) Централен електронен регистър, в който

се записват и съхраняват нотариално удостове-
рени електронни документи на електронен
носител; 

2) Регистър на завещанията, който дава
информация за наличието или липсата на
завещания; 

3) Система за електронен обмен (Телеакт)
между нотариалните кантори и службите по
вписване, чрез която се извършва вписване по
електронен път в имотния регистър. 

Асоциацията за развитие на нотариалната
дейност е сдружение с идеална цел, но се кон-
тролира от Френския нотариат. Сдружението
има управителен съвет, който се състои от
нотариуси, бивши членове на Висшия съвет на
Френския нотариат, а от своя страна самият
управителен съвет е подчинен на Висшия съвет
на Френския нотариат. Асоциацията се
финансира от дейността, която извършва,

прилага решенията, взети от ръководните
органи на нотариусите, и може да работи само
за нотариусите – тя не може да работи с други
професии.

Представени бяха и отделите, обслужващи
информационните системи на Френския
нотариат, като домакините дори бяха така
любезни да въведат българските гости в спе-
циалните зони на сградата на ADSN и в само-
то сървърно помещение – едно от най-добре
охраняваните места в цяла Франция, където се
съхраняват хилядите нотариално удостоверени
по електронен път документи, пристигащи от
всички нотариални кантори на територията на
Франция (около 4500 за цялата страна).
Френският нотариат държи монопол относно
вписването и публикуването на автентичните
документи на електронен носител в централ-
ния регистър, както и монопол върху админи-
стрирането на регистъра на завещанията. Асо-
циацията за развитие на нотариалната дейност
(ADSN) администрира централния електро-
нен регистър, в който се записват и съхраняват
електронно удостоверените (автентични)
документи на електронен носител. Системата е
изградена така, че единствено съответният
нотариус може да използва пряко издадения
от него и съхранен в централния регистър
автентичен документ. Голямата част от тези
документи се пазят в централния регистър за
срок 75 години, след което се предават за
съхранение на държавния архив.

По време на проведената дискусия българ-
ските нотариуси бяха поздравени от г-н
Филип Жирар – авторитетна личност сред
френските колеги и бивш член на ръководните
органи на Френския нотариат и настоящ
вицепрезидент на Европейската мрежа на
регистрите на завещанията (ARERT). Нота-
риус Жирар разясни подробности от ежеднев-
ната работа на френския нотариус, предизви-
кателствата пред професията и ролята на нота-
риуса като важен фактор за стабилността на
гражданския оборот. Г-н Жирар очаква Бъл-
гария в кратки срокове да изгради регистър на
завещания и да се присъедини към Европей-
ската мрежа от регистри на завещания, като по
този начин българските и френските колеги ще
имат възможност взаимно да обменят инфор-
мация в тази област. Именно това бе и акцен-
тът на последната дискусия – представяне на
Европейската мрежа на регистрите на завеща-

нията. Г-жа Селин Манжен представи основ-
ните цели на организацията и предизвикател-
ствата, който поставя такъв международен
проект. На края на срещата българските и
френските колеги изразиха увереност, че
сътрудничеството между българските и френ-
ски нотариуси и техните ръководни структури
ще продължи и за в бъдеще. Българските нота-
риуси бяха силно впечатлени от развитието на
френската гилдия на нотариусите и се надяват,
че френският модел би могъл да спомогне за
развитие на информационното обслужване на
българския нотариат.

Яна Донкова,
Петко Кънчевски,
Петър Марковски

Нот. Петър
Марковски РС

Каварна), нот. Яна
Донкова (РС

Етрополе) и нот.
Петко Кънчевски (РС

В. Търново) с г-жа
Селин Манжен –
координатор на

Асоциацията на
Европейската мрежа

на регистрите на
завещанията

(ARERT)

Г-жа Селин Манжен представя основните
цели на Европейската мрежа на регистрите
на завещанията (ARERT)
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НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ
Есенен семинар на Нотариалната камара 

с участието на прокурори от ВКП, съдии от ВКС и преподаватели от
Юридическия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски” 

Боровец, 30–31 октомври 2010 г.

На 30 и 31 октомври 2010 г. в Боровец се проведе есен-
ният семинар на Нотариалната камара. Семинарът бе във
връзка със законодателните промени в ЗННД, касаещи про-
тиводействието на имотните измами, и бе уважен от висши
представители на почти всички институции, имащи отноше-
ние към този проблем. Участието на тези високоуважавани
правници и IT специалисти е признание за усилията на НК да
увеличи правната сигурност при всички актове с недвижими
имоти, да създаде спокойствие у гражданите и насърчи инве-
стициите в недвижимости. 

Участие в семинара взеха: г-н Петър Раймундов, проку-
рор във Върховна касационна прокуратура, завеждащ отдел
„Информация, анализ и методическо ръководство“ при
ВКП, г-н Петър Долапчиев, прокурор в отдел „Инстанцио-

Председателят на
Нотариалната камара

Димитър Танев, г-н Петър
Раймундов, прокурор във

Върховна касационна
прокуратура, завеждащ

отдел „Информация, анализ
и методическо ръководство“

при ВКП, и г-н Гроздан
Илиев, зам.-председател на

Върховния касационен съд,
(от дясно наляво) по време
на  откриване на семинара 

Димитър Танев, председател
на Нотариалната камара 

нен контрол“ при ВКП, г-жа Светлана Ко-
жухарова, прокурор във ВКП, проф. Лазар
Груев, председател на Върховната касационна
прокуратура, г-н Гроздан Илиев, зам.-пред-
седател на ВКС, г-н Веселин Вучков, зам.-
министър на вътрешните работи, г-н Ивайло
Кънов, началник отдел „Информационни
системи“ към Дирекция „Комуникационни и
информационни системи“ на МВР, г-жа Ева
Венева, юрист в МВР, г-н Емил Йорданов и
г-н Ангел Марчев, ИТ специалисти в Дирек-
ция „Комуникационни и информационни
системи“ на МВР, г-жа Венета Марковска,
зам.-председател на Върховния администра-
тивен съд, г-н Красимир Димитров, препо-
давател в Юридическия факултет на Софий-
ския университет „Св. Климент Охридски“,

г-н Венцислав Христов, началник отдел
„Електронна обработка на информацията“ в
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и ръководител на Нацио-
налната база данни „Население“. 

Темите на семинара бяха: „Проблеми на
правоприлагането на чл. 212 от НК“, „До-
стъпът на нотариусите до Националния авто-
матизиран информационен фонд за българ-
ските лични документи – „Национален реги-

стър на българските лични документи“ и
„Достъпът на нотариусите до националната
база данни „Население“, поддържана от Ми-
нистерството на регионалното развитие и
благоустройство“.

Семинарът бе открит от председателя на
Нотариалната камара, нот. Димитър Танев,
който даде думата на прокурора от Върховна
касационна прокуратура Петър Раймундов,

който изнесе доклад върху „Проблемите на
правоприлагането на чл. 212 от НК“. В дис-
кусия по темата взеха участие прокурорите
във ВКП, Петър Долапчиев и Светлана
Кожухарова, съдия Гроздан Илиев (ВКС),
Красимир Димитров, преподавател по нота-
риално право в Юридическия факултет на
СУ „Св. Климент Охридски“. Специален
гост на семинара бе председателят на Вър-
ховния касационен съд проф. Лазар Груев.

В следобедните часове основното внима-
ние бе насочено към предстоящото достъпва-
не на нотариусите до Националния автома-
тизиран информационен фонд за български-
те лични документи – „Национален регистър
на българските лични документи“, където ще

Веселин 
Вучков, 

зам.-министър
на вътрешните

работи

Гроздан Илиев,
зам.-председател
на Върховния
касационен съд

Красимир
Димитров,

преподавател в
Юридическия
факултет на

Софийски
университет

„Св. Климент
Охридски“

Ева Венева, юрист в МВР,
Ивайло Кънов, началник
отдел „Информационни

системи“ в МВР, г-н Веселин
Вучков, зам.-министър на

вътрешните работи, 
зад тях г-жа Венета

Марковска, зам.-председа-
тел на ВАС

Петър
Раймундов,
прокурор във
Върховна
касационна
прокуратура
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могат да се правят директни справки за
валидността на личните карти и международ-
ните паспорти при сключването на нотариал-
ни сделки. Осъществяването на този достъп
бе демонстрирано от специалисти от Дирек-
ция „Комуникационни и информационни
системи“ на МВР, Ивайло Кънов, Емил
Йорданов и Ангел Марчев, както и от ІТ спе-
циалиста на Нотариалната камара Павлин
Петков. В дискусията след презантацията
участие взеха юристът на МВР Ева Венева,
както и зам.-министърът на вътрешните
работи г-н Веселин Вучков.

Достъпът ще става през сайта на Нотари-
алната камара. Всеки нотариус ще получи
потребителско име и парола. Ще се въвежда
номер на личната карта и ЕГН на лицето или
личен идентификационен номер на лице с
небългарско гражданство. По-късно ще се
въведе и четец, на който ще се слага личната
карта и така няма да има нужда дори от
въвеждането на тези данни. През четците ще
се проверяват и документи за самоличност на
небългарски граждани. Засега обаче достъпът
ще бъде само за проверка на български доку-
менти.

В отговор от МВР системата се получава
снимка и номерът на документа дали той е
валиден, или не, вижда се датата и ще може да
се принтира справката, така че да се прилага
към делото за нотариалната сделка, за да може

да се проверяват и лица, които физически не
могат да дойдат в кантората на нотариуса.
Връзката ще е през интернет, но тя е високо-
скоростна и защитена. 

Регистърът за извършените достъпи ще се
събира в информационния център на Нота-
риалната камара. Ще могат да се проверяват
и трите вида лични документи – лична карта,
задграничен паспорт и шофьорска книжка. 

На следващия ден семинарът продължи с
дискусия относно достъпа на нотариусите до
Националната база данни „Население“, под-
държана от Министерството на регионалното
развитие и благоустройство. Г-н Венцислав
Христов, началник отдел „Електронна обра-
ботка на информацията“ в Министерството

Залата на хотел „Рила“ бе препълнена от нотариуси

Венцислав Христов,
началник отдел „Електрон-
на обработка на
информацията“ в Мини-
стерството на
регионалното развитие и
благоустройството и
ръководител на
Националната база данни
„Население“

Нот. Калоян Иванов и журнали-
стката Ренета Николова в изпъл-
нение на поредната песен, под аком-
панимента на джаз певицата Нела
Грегъри

Известната Петя Бюуклиева с журналиста от
БНТ Явор Симов и под възхитения поглед на
журналистката от в. „Банкеръ“ Мариета Велинова 

Ивайло Кънов,
началник отдел

„Информационни
системи“ в МВР

Ева Венева,
юрист в МВР

на регионалното развитие и благоустройство-
то и ръководител на Националната база
данни „Население“, представи технически
как ще се осъществява достъпът и основни
насоки. 

Всеки нотариус прави проверка на данни-
те за лицето, семейно положение, наследни-
ци, родители, братя и сестри, предишни бра-
кове и разводи, предишни постоянни и
настоящи адреси и всички останали данни,
включени в Националната база „Население“
на служба ГРАО към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
Нотариусите ще ползват информацията
единствено за служебни цели съобразно пра-
вомощията си и при спазване на Закона за

защита на личните данни.
По време на семинара неотлъчно присъ-

ства и група журналисти: Рени Николова,
журналист в БНТ и гл. редактор на в. „Стро-
ител“, Иван Рачев, журналист, Мариела
Балева, журналист във в. „Труд“, Мариета
Велинова, журналист във в. „Банкеръ“, Явор
Симов, журналист в БНТ, Ненка Иванова,
зам. гл. редактор на сп. „Общество и право“,
Богдана Лазарова, журналист в Дарик радио,
Мария Славкова, журналист, и Денис Бучел,
фотограф във в. „Строител“, Преслав Чер-
нев, журналист от БТА, които отразяваха
семинара и дискусиите.
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Представяне на Система за връзка на нотариусите 
за българските лични документи – 

до Националния автоматизиран информационен фонд 
,,Национален регистър на българските лични документи“
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На 12 ноември 2010 г., в тържествена обста-
новка в Министерството на външните работи, в

присъствието на г-н Димитър Цанчев – зам.-министър на външните работи на
Република България, и г-н Валери Веселинов – директор на Дирекция „Консулски
отношения“ на МВнР, председателят на Нотариалната камара нот. Димитър Танев
дари 300 екземпляра от книгата на нот. Станка Стайкова „Нотариални функции
на българските консули“. На церемонията присъстваха още г-жа Светлозара Кабак-
чиева – началник отдел „Правни въпроси“, г-жа Вилдан Ахмедова – завеждащ „За-
верки и легализация“, г-н Димитър Япраков – ръководител на Пресцентъра, и
почти цялата Консулска служба на министерството, зам.-председателят на Нотари-
алната камара нот. Камен Каменов, адм. секретар на камарата Жоржина Златева и,
разбира се, авторът на книгата нот. Станка Стайкова, член на Съвета на нотариу-
сите на Нотариалната камара.

Нотариалната камара 
на Република България дари

300 броя от книгата на 
нот. Станка Стайкова

,,Нотариални функции на
българските консули”

Зам.-министърът 
на външните работи
Димитър Цанчев
благодари за
дарението

Председателят на Нотариал-
ната камара нот. Димитър
Танев и авторът на книгата
нот. Станка Стайкова, член
на Съвета на нотариусите и
председател на Нотариална-
та колегия при АС, гр. Бургас

Зам.-министър Цанчев поздравява авторката
нот. Стайкова

От ляво на дясно: г-жа Вилдан Ахмедова, началник сектор „Заверки  и легализа-
ции“, г-н Чавдар Димов, началник на отдел „Административно обслужване на
български и чужди граждани“, г-н Валери Веселинов, директор на Дирекция „Кон-
сулски отношения“, г-жа Светлозара Кабакчиева, началник сектор „Консулско-
правни въпроси“ в Дирекция „Консулски отношения“ 

Дарението прие Димитър
Цанчев – зам.-министър на
външните работи. „Ние сме
изключително благодарни, това
ще е много полезно за консули-
те ни. Този труд идва в един
важен момент за нас, а именно
– подготовката за Шенген.
Надявам се, че нашето мини-
стерство и Нотариалната камара
ще продължат сътрудничеството
си и в бъдеще. Основната цел на
нотариалната дейност, както на
нотариусите в България, така и
на консулите в чужбина, е да
бъдат максимално полезни на
българските граждани“, заяви
той при получаването на книги-

те и увери, че те ще достигнат до всички консулски длъж-
ностни лица.

„Трудът на нотариус Стайкова ще е от полза на поне
1 млн. български граждани, които живеят в чужбина и имат
нужда от такива удостоверявания и консултации. Много от
консулите не са юристи, не познават тази материя и книга-
та ще улесни работата им“, отбеляза в изказването си пред-
седателят на Нотариалната камара Димитър Танев. Той
припомни, че от една година Нотариалната камара има
информационна система, създадена със закон, и нотариу-
сите са длъжни да въвеждат в нея извлечения от пълномощ-
ни и информация за оттеглени такива. Достъпът до нея е
безплатен за държавните институции, такъв достъп камара-
та е предоставила на Агенцията по вписванията, прокуро-
ри, следователи, такъв достъп ще предостави и на Мини-
стерството на външните работи.
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Разглежданите теми бяха:
1. Достъпът на нотариусите до Националния автоматизиран

информационен фонд за българските лични документи – „Нацио-
нален регистър на българските лични документи“, с лектори специа-
листи от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“
на МВР и ІТ специалист на Нотариалната камара.

2. Достъпът на нотариусите до Националната база данни „Насе-
ление“, с лектори началник отдел „Методология и контрол“ в Мини-
стерството на регионалното развитие и благоустройството, както и
специалисти от отдел „Електронна обработка на информацията" на
МРРБ.

Гости на семинара бяха зам.-министърът на МВР г-н Веселин
Вучков, г-н Ивайло Кънов от отдел „Комуникационни и информа-
ционни системи“ на МВР, старши експерт ГРАО Асен Антов,
представител на Главна дирекция на МРРБ, както и представители
на правния отдел на МВР. Присъстваха около 120 колеги нотариу-
си, включително и гости от Регионалната нотариална колегия при
Апелативен съд – гр. Бургас. Мероприятието премина при голям
интерес и беше отразено от журналисти на „Дарик радио“ и
в. „Строител“. Вследствие на зададените въпроси е постигнато спо-
разумение с МРРБ, дирекция ГРАО, да бъде разширен обхватът на
достъп до база данни „Население“, касаещи предишни бракове.

Семинарът се проведе в заседателната зала на х-л „Голдън
Тюлип“ във Варна и беше закрит с обяд-коктейл в ресторанта на
хотела.

На 27.11.2010 г. в хотел ,,Голдън Тюлип” се
проведе семинар на Регионалната нотариална

колегия при Апелативен съд, гр. Варна
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Централният регистър за грижи при болест
и старост към Федералната нотариална

камара на Германия – нови правни основи
и практическо осъществяване

Предоставяме на вашето внимание основните моменти от
дейността на германските нотариуси при електронния

правен обмен – Централния регистър за грижи при болест
и старост и Търговския регистър на Германия

Нотариус д-р Щефан Гьорк, Берлин

Централният регистър за грижи при болест и
старост, започнат в началото на 2003 г. като
собствена инициатива на нотариата, през
2004 г. вече беше институционализиран от
законодателя със създаването на §§ 78а до 78в
към Федералната наредба за нотариусите1.
Превърнал се по този начин в известна степен в
обществена институция, отсега нататък реги-
стърът трябва да включва и частни документи,
но същевременно и да финансира дейността си
чрез такси в зависимост от разходите. Законо-
вите предписания се нуждаят от допълнително
конкретизиране чрез подзаконов нормативен
акт на Федералното министерство на правосъ-
дието (§ 78а, ал. 3 на Наредбата за нотариуси-
те) и тарифа за таксите на Федералната нотари-
ална камара (§ 78б на Наредбата), както и,
естествено, от практическо прилагане чрез про-
мяна и разширяване на процедурата по впис-
ванията в информационно-техническо и орга-
низационно отношение. Приключването на
тези изпълнителни дейности вече позволява да
се хвърли поглед върху правния режим и про-
изтичащите от него практически стъпки при
работата с Регистъра.

І. Цели на Централния регистър 
за грижи при болест и старост
Както е известно, централното регистриране

на пълномощни за грижи при болест и старост
(за краткост: пълномощно за обгрижване)
трябва да гарантира, че пълномощното за
обгрижване действително постига преследвани-
те от гражданите и правосъдието цели, като зах-
ранва съдилищата за попечителство с данни за
такива документи. Нотариуси, адвокати и други
институционални ползватели, но и частни лица,
могат да подават в една онлайн-банка данни
кратки данни за пълномощни за обгрижване.
Преглеждането на тези данни ще позволява на
съдилищата за попечителство да прекратяват
производство по попечителство – при необхо-
димост след допълнителни проучвания, ако е
било дадено пълномощно за обгрижване. По
този начин в интерес на гражданина ще бъдат
избегнати назначения на попечители, но и ще
се щадят съдебни ресурси.

Друга полза от Регистъра е генералното
укрепване на пълномощното за обгрижване
като инструмент за гарантиране правото на
самоопределение. Освен това Регистърът пред-
ставлява принос към публичната дейност на
правната институция с пълномощно за обгри-
жване, при това както от гледна точка на пра-
восъдието, така и на нотариата.

ІІ. Наредбата за Централния регистър 
за грижи при болест и старост 
(Наредба за регистъра за обгрижване –
НРО)

Съгласно § 78а, ал. 3 на Федералната наред-
ба за нотариусите Федералното министерство

на правосъдието е издало един подзаконов нор-
мативен акт за създаването и воденето на Реги-
стъра, за  получаване на сведения от Регистъра
и за заявяване, промяна, вписване, оттегляне и
заличаване на регистрации. Федералният съвет
(Бундесрат) трябва да го одобри на заседание-
то си на 18 февруари 2005 г. Наредбата тряб-
ва да влезе в сила на 1 март 2005 г.2

Целта на процесуалната уредба беше предо-
ставянето на проста и евтина процедура по
вписване, с която да се даде възможност за
регистрация на колкото се може повече пълно-
мощни за обгрижване в духа на описаната цел.
От гледна точка на Федералната нотариална
камара така поставената цел може да се конкре-
тизира в две точки:

– максимално използване на автоматизирани
методи, предимно чрез събиране на онлайн-
документи в съдилищата по попечителство и
онлайн-извикване на данни.

– по възможност свеждане до минимум на
необходимостта от индивидуална комуникация
и по-специално от справки по телефона или в
писмен вид.

В процеса на изготвяне на Наредбата тази цел
се сблъска сравнително рано с проблеми на
политиката по опазване на информацията и
по-специално по отношение на включването
на упълномощените. Намерените компромиси
бяха свързани с допълнителни разноски, които
се отразиха в по-високото ниво на таксите в
сравнение с предварително заплануваните.

11..  ЗЗааппиисс  ннаа  ддааннннии  ((§§§§  11,,  22,,  аалл..  11  ННРРОО))
§ 1 на Наредбата регламентира кои данни

трябва да бъдат вкарани в регистъра, така както
упълномощителят иска. Задължителните
данни, в смисъл че при липса на една данна
молба за вписване следва да се отхвърли, се
уреждат с § 2, ал. 1 на Наредбата. Независимо
от това на упълномощителя и на нотариуса
трябва да се препоръча да регистрират по
възможност всички данни, за да предоставят на

съда по попечителство възможно най-широка
информационна база, въз основа на която той
да може да решава дали едно попечителство е
необходимо, или не.

Най-напред се регистрират обичайните лични
данни на упълномощителя, за да може съдът по
попечителствата да гарантиране идентифици-
рането на упълномощителя. Промени във
фамилното име или адреса, настъпили след
първоначалното вписване, се третират съгласно
§ 5, ал. 1 на Наредбата като изменения на реги-
страцията. Както и досега, ще се регистрират
лични данни за упълномощения, за да може
съдът по попечителство да осъществява контакт
с него, а и данни за идентифициране на самия
документ (нотариус, рег. №, дата).

Промени в сравнение с досегашната проце-
дура се получиха в данните за съдържанието на
пълномощното. Въз основа на тези данни съдът
по попечителствата трябва да може да прецени
дали даденото пълномощно е релевантно за
попечителството, с което се занимава, и въз
основа на това дали трябва да установи контакт
с упълномощеното лице. Предвиждат се след-
ните четири категории:

– въпроси, свързани с имуществото;
– въпроси, свързани с грижата за здравето (с

добавката дали изрично са включени мерки
съгл. § 1906, ал. 1, изр. 1 на ГК);

– въпроси, свързани с пребиваването (с
добавката дали изрично са включени мерки
съгл. § 1906, ал. 1 и 4 на ГК);

– други лични въпроси.
Според законното оправомощаване съгл.

§ 78а, ал. 1 на Федералната наредба за нотари-
усите компетентността на Регистъра се свежда
до пълномощно за грижа при болест и старост.
За разлика от досега няма да бъдат регистрира-
ни повече отделни разпореждания за попечи-
телство и от пациенти. Освен това данни от
такива декларации ще бъдат регистрирани само
в случай, че са подадени заедно с пълномощно
за грижи при болест и старост. Тогава това ще
включва и възможността за регистриране на
данните на лицата, които се предлагат за попе-
чители.

При разпорежданията от пациенти трябва да
се има предвид, че понастоящем достъп до тези
данни от страна на лекари и болничен персонал
нито се допуска, нито е технически осъще-
ствим. В много случаи обаче лекарите така или
иначе ще се обръщат към съда по попечителство

1 Закон за изменение на разпоредбите за оспорва-
не на бащинство и правото  на лични отношения
на доверени лица на детето, за регистриране на
разпореждания за грижи при болест и старост и
за въвеждане на формуляри за възнаграждението
на професионални попечители от 23.4.2004 г.
(BGBl. I, 598). По въпроса още в списанието на
германските нотариуси DNotZ, 2004, 481. Вж.
и DNotZ, 2005, 2сл.

2 Заседанието на Бундесрата се състоя след
редакционното приключване. Тъй като обаче
текстът на Наредбата предварително беше
обсъден интензивно и съгласуван с федералните
провинции, в случая може да предпоставим, че е
одобрен. Оповестяването на Наредбата във
Федералния законник трябва да стане след това,
но преди 1.3.2005 г. При редакционното при-
ключване не се знаеше и точното място на поме-
стването й.
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за допълнително изясняване, респ. гаранция.
Ако тогава чрез Регистъра се установи  упълно-
мощено лице за поемане на грижите, то негово
задължение ще бъде да изпълни вписаната в
разпореждането на пациента воля.

22..  ММооллббаа  ззаа  ввппииссввааннее  ии  ппррееддввааррииттееллннаа
ттааккссаа  ((§§§§  22  ии  33  ннаа  ННРРОО))

От нотариална гледна точка съществено при
оформянето на процедурата по подаване на
молби е, представителят да бъде упълномоще-
но лице или да е възможно подаването на мол-
бата чрез куриер съгласно обосновката на
Наредбата. В случая самият законодател е
помислил специално за удостоверяващия пъл-
номощното нотариус, както това се вижда ясно
от § 147, ал. 4, № 6 на Наредбата за разнос-
ките. Съответно самият нотариус никога не е
заявител, а само се явява като куриер или пред-
ставител на упълномощаващия. Логично от
това следва, че не той дължи таксите и  може да
ги начисли към сметката си като дължима му от
клиента внесената от него такса.

Молбата, заедно с данните, които трябва да се
впишат, може да се подаде както досега в пис-
мен вид (включително по факс), или по защи-
тения сайт на World Wide Web. За целта на
разположение е домейнът www.zvr-online.de,
докато използваният досега за онлайн-заявки
домейн www.vorsorgeregister.de функционира
вече изключително само като информационен
портал. Както ще обясним по-подробно
нататък, поради малките разходи онлайн-заяв-
ката ще бъде свързана със значителни таксови
предимства.

Както вече споменахме, като предпоставка за
подаване на молбата са определени минимални
данни (§ 2, ал. 1 НРО). Упоменаването на
упълномощени лица не е наложително. Ако
това се направи, то тогава са необходими и
минимални лични данни за упълномощеното
лице. В онлайн-варианта тези данни се извик-
ват автоматично, а на хартиения носител съот-
ветните полета са специално обозначени.

Желанието на Федералната нотариална камара
за изрично оправомощаване чрез използването
на определени формуляри не беше уважено.
Въпреки това за писмения вариант (хартиен
носител) се предлагат формуляри за потребител-
ските групи граждани, нотариуси и други инсти-
туционални ползватели (по-специално адвока-
ти). Както знаем от досегашната практика, един

комплект формуляри се състоеше от един лист за
основните данни и от допълнителни листа за дан-
ните на упълномощените лица, а отсега нататък
данните на две упълномощени лица ще бъдат
вписвани на един допълнителен лист.

Неизбежен проблем в масовата практика без
личен контакт представлява идентифицирането
на заявителите, което в крайна сметка е в служ-
ба на автентичността на данните. § 2, ал. 3,
изр. 1 на Наредбата за регистъра за обгрижване
(НРО) задължава Федералната нотариална
камара в случай на съмнение да проверява
идентичността на упълномощителя. Въз основа
на заявката и на редовните контакти такива слу-
чаи на съмнение ще се появяват все по-рядко
при нотариусите и други институционални пол-
зватели. Докато при частни лица събирането на
авансова такса ще представлява първичен
инструмент за гарантиране на идентичността
(§ 3 НРО), тъй като интересът на трети лица
към вписването на излишни данни едва ли ще
бъде толкова голям, че да поемат за това и так-
сите за вписването им. Известна автентичност
следва освен това и от искането за авансово
плащане с писмо, тъй като то документира
поне пощенската връзка със заявителя.

33..  УУввееддооммяяввааннее  ннаа  ууппъъллннооммоощщееннооттоо  ллииццее
((§§  44  ННРРОО))

Намереният в крайна сметка компромис по
отношение защитата на данните за включване на
упълномощеното лице се изразяват в това, че то
не е длъжно да се съгласи данните му да бъдат
обезателно вписани. Но то трябва да бъде
информирано писмено за вписването и да му се
разясни правото му за заличаване. Въпреки това
формулярите за молбите ще предвиждат въз-
можността за деклариране на съгласие от страна
на упълномощения или упълномощените с цел
предотвратяване на повторно изясняване и кон-
фликти с упълномощителя в хода на процеса на
уведомление. Във всеки случай препоръчително
е упълномощителят да бъде информиран за
това, че упълномощеният винаги може да узнае
от Регистъра за неговото вписване. За избягва-
не на недоразумения е редно вписването да бъде
съгласувано помежду им.

44..  ППррооммееннии  ии  ззааллииччааввааннее  ((§§  55  ННРРОО))
Както при самото вписване при изменения,

допълнения и заличавания на вписвания, е не-
обходима молба от упълномощителя (§ 5, ал. 1

НРО). И в този случай е възможно посредни-
чеството на трети лица, напр. на нотариус. От
съображения за сигурност първо би трябвало да
е достатъчно подаването на писмена молба.
Това се отнася по-специално за молби, подава-
ни от частни лица. Освен съществуващата и тук
възможност за изискване на аванс за разноски-
те, е необходимо и посочването на индивидуа-
лен изходящ регистрационен номер (номер на
вписване). За регистрирани нотариуси и други
институционализирани ползватели съществува
възможност – както  досега – за онлайн-заявка
за промяна и допълнение. Това става чрез
достатъчно идентифициране посредством даде-
ните браузъри и пароли.

Заличаването на вписвания по § 5, ал. 2,
изр. 2 на Федералния закон за архивите (ФЗА)
става автоматично 110 години след датата на
раждане на упълномощителя (§ 5, ал. 4 НРО).

Както и досега, заличаването на данни за
несъществуващи вече пълномощни е възмож-
но, но с цел предотвратяване засягане на субек-
тивно право (или законен интерес) не е задъл-
жително. В съответствие с §§ 170 сл. на Граж-
данския кодекс привидността на правото няма
действие по отношение на вписването в Цен-
тралния регистър за грижи при болест и ста-
рост. Това следва от целта и кръга адресати на
Регистъра, но при сведения, давани на съдили-
ща по попечителство, се разяснява изрично.

Запазват се също така различните версии на
всички процедури по вписването, т.е. при про-
мяна се запазва и предишното положение (§ 5,
ал. 2 НРО). Следователно съдът по попечител-
ство може да види както последното състояние,
така и да проследи междинните етапи. Това е от
значение в случаите, когато надеждността на
по-късни промени е съмнителна, напр. поради
загуба на дееспособност.

55..  ССввееддеенниияя  ззаа  ссъъддииллиищщааттаа  ппоо  ппооппееччииттеелл--
ссттввоо  ((§§  66  ННРРОО))

Текстът на Наредбата показва още веднъж
ясно, че с оглед на разноските достъпът на
съдилищата по попечителство следва да става на
първо място по пътя на автоматизираната про-
цедура (онлайн). Този начин има предимство и
за съдилищата, тъй като така те получават
необходимите им данни по най-бърз начин.
Но трябва да се има предвид, че все още не
навсякъде районните съдилища са оборудвани с
компютри с интернетна връзка. Поради това

изискването на сведения по писмен път не
може да се спре изцяло; на практика те се полу-
чават полуавтоматично по телекс, което в също-
то време дава възможност за ефикасно урежда-
не на въпроса и сигурна автентичност на полу-
чателя на сведението. За спешни случаи се пре-
движда дори даване на сведения по телефона. В
интерес на трайно поевтиняващите такси за
вписване и по този начин на възприемането на
Регистъра във висока степен остава да се надя-
ваме, че предимствата на онлайн-процедурата
ще бъдат осъзнати и използвани.

Предпоставка за възползване на съда по
попечителство от автоматизирано получаване
на данни е писменото споразумение между
Федералната нотариална камара и съдебната
администрация на съответната федерална про-
винция по смисъла на § 10, ал. 2 на Федерал-
ния закон за защита на данните. Такива спора-
зумения вече бяха сключени с Министерството
на правосъдието на провинция Шлезвиг-Хол-
щайн за съдилищата по попечителство в него-
вия район на действие и предстои непосред-
ственото сключване със съдебни администрации
на други провинции.

66..  ДДррууггии  ннооррммааттииввннии  ууррееддббии  ((§§§§  77  ддоо  1100
ННРРОО))

Останалите разпоредби на Наредбата се отна-
сят основно до вътрешни процедури на Цен-
тралния регистър за грижи при болест и старост
като например задължителното протоколиране
под защита на данните на всички (следователно
и на писмените) сведения (§ 7 НРО), мерки за
защита на данните (§ 8 НРО) и съхраняване на
постъпващи писмени материали (§ 9 НРО).
Накрая § 10 НРО урежда влизането в сила на
1 март 2005 г.

ІІІ. Правилник за таксите по дейностите на
Централния регистър за грижи при болест и
старост  

На 10 януари 2005 г. в извънредно  събра-
ние на Федералната нотариална камара бе гла-
сувано съгласно § 78б на Федералната наредба
за нотариусите една Наредба за таксите по дей-
ностите на Регистъра за грижи при болест и ста-
рост, която също така влиза в сила на 1 март
2005 г.3 За да се отговори, от една страна, на

3 Пак там, с. 81 сл.
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изискването за обвързаност с разходите, а от
друга, да се стимулират по-малко струващите
начини за извършване на дейността, Наредбата
за таксите е диференцирана според:

– избраното от заявителя средство за подава-
не на молбата (онлайн или хартиен носител);

– избрания начин на плащане (задължаване
на банкова сметка или друг начин на плащане
като напр. паричен превод), от (частния) еди-
ничен (еднократен) заявител и (институцио-
налния) многократен ползвател на Регистъра.

За да стане тази комплексна система прозрач-
на и удобна за работа, отделните обстоятелства
трябва да се отразят в един списък на такси под
формата на таблица като приложение към § 1
на Наредбата за регистрационните такси. По-
долу ще покажем само структурата за нотариу-
си и други институционални ползватели.

Съгласно § 4 на Наредбата за регистрацион-
ните такси от тях се събират намалени такси,
защото процедурите по вписване с регистрира-
ни професионални ползватели са свързани с
по-малко разходи, отколкото една еднократна
заявка за вписване от частно лице (неизвестно
на Федералната нотариална камара). Това се
отнася за уреждането на плащането на таксата,
но и за гарантиране идентичността на заявите-
ля. По-специално може да отпадне авансовото
плащане по пощата, защото по правило може
да се приеме готовността и способността на
ползвателя да плати и защото не е необходимо
неговата (повторна) идентификация посред-
ством успешна пощенска доставка. 

За тази група ползватели основната такса за
заявка по интернет възлиза на 11,00 евро. Тя
пада до 8,50 евро, когато таксата се плаща по
банков път. Ако бъде регистрирано повече от
едно упълномощено лице, за всеки следващ
упълномощен се начисляват допълнително по
2,50 евро.

При подаване на заявката по пощата или
факс основната такса е 16,00 евро, по банков
път 13,50 евро. Добавката за допълнителни
упълномощени лица е съответно по 3,00 евро.

Представа за структурата на таксите може да
се добие от следващите примери:

1. Регистриран институционален ползвател
(напр. нотариус, адвокат, попечителско сдру-
жение и др.)

а) онлайн-молба 
(1) банково дебитиране (тарифа за такси

№ 20, 21, 35) 8,50 евро

(2) паричен превод или друго (тарифа №20,
21) 11,00 евро

(3) за всеки следващ упълномощен (тарифа
№ 32) + 2,50 евро

б) молба на хартиен носител
(1) банково дебитиране (тарифа № 20, 35)

13,50 евро
(2) паричен превод или друго (тарифа

№20) 16,00 евро
(3) за всеки следващ упълномощен

+ 3,00 евро
2. Частен ползвател
а) онлайн-молба
(1) банково дебитиране (тарифа за такси

№ 10, 11, 35) 13,00 евро
(2) паричен превод или друго (тарифа № 10,

11) 15,50 евро
(3) за всеки следващ упълномощен (тарифа

№ 32)      + 2,50 евро
б) молба на хартиен носител
(1) банково дебитиране (тарифа № 10, 35)

16,00 евро
(2) паричен превод или друго (тарифа № 10)

18,50 евро
(3) за всеки следващ упълномощен (тарифа

№ 31) + 3,00 евро

В бъдеще освен упълномощените (сравни
по-горе § 4 НРО) естествено и заявителите
във всеки случай ще получават от Регистъра
известие за вписването. Ако подаването на
молбата става чрез регистрирания нотариус или
друг институционален ползвател, това съобще-
ние ще бъде доставено по същия начин, по
който е била подадена молбата. В случай на
онлайн-заявка и съобщението за вписването
ще бъде доставено съответно (само) по елек-
тронен път. В останалите случаи съобщението
ще бъде доставено по пощата. От това следва
допълнително облекчение в таксите за онлайн-
известяване (срв. тарифа № 21).

ІV. Технически дейности по прилагането

Разширената сфера за дейност на Регистъра
наложи прилагането на много повече модифи-
кации, отколкото промените в рамковите усло-
вия предполагат. Разширяването на същинска-
та банка данни  за други ползватели и модифи-
цираните съдържания бяха най-малкото в слу-
чая. По-високите изисквания за масово пред-
назначение и благонадеждност наложиха в

крайна сметка  едно препрограмиране. Така
или иначе трябваше да се изработи концепция
за един абсолютно нов програмен модул за
събирането на таксите, тъй като трябваше да се
печатат не само фактури (комбинирани със
съобщения за вписване), но и автоматично да
бъдат осчетоводявани постъпилите плащания
при обмена на данни с банката. Конкретизира-
ните чрез закон и правилници за прилагане
мерки относно гарантирането на данните
обусловиха разширяването на инфраструктура-
та по сигурността например във системите
защитни стени – разделяне на уебсървъри, сър-
въри за съобщения и същинския регистърен
сървър, както и един регистърен сървър за
излишната информация на различни места.

В организационната сфера следва да се оча-
ква преди всичко по-голяма необходимост от
информация и разяснения. Доколкото е
възможно, на тази необходимост ще се отгово-
ри чрез разширения информационен портал

www.vorsorgeregister.de. Но са взети мерки и
за широка комуникация по телефон и чрез
пощата.

В средносрочен план предстоят значителни
технически подобрения и в предоставянето на
сведения онлайн. Управлението на браузърите
трябва да се извършва от субадминистратори в
съдебната система, така че например админи-
страцията на един районен съд или на някоя
по-висша съдебна служба сама да може да под-
държа или блокира браузъри. Освен това някои
съдебни администрации на федералните про-
винции са заинтересовани от структурирано
повикване на данни, което дава възможност
директна преработка на информацията в соф-
туера на правосъдието. Понастоящем с тези
въпроси се занимава една работна  група на
Федерално-провинциалната комисия за обра-
ботка на данни и рационализиране на правосъ-
дието под ръководството на Федералната нота-
риална камара.

Търговският регистър в Германия
1. Увод
Всеки, който сключва договор с дружество,

би искал да бъде колкото се може по-сигурен,
че дружеството действително съществува и че
представляващите го лица имат правомощието
да поемат от името на дружеството имащи дей-
ствие задължения. Освен това в повечето слу-
чаи за деловите партньори е важно да знаят кои
лица, респ. кое имущество носи отговорност за
поетите от дружеството задължения.

Според немските разбирания цел на Търгов-
ския регистър е да предоставя на правно-иконо-
мическия обмен надеждна информация отно-
сно съществуването на дадено предприятие, за
правомощията за действие на неговите предста-
вители, както и за  капитала, с който предприя-
тието отговаря, респ. отговорните лица.

2. Директиви на европейското право
Тази основна мисъл намери прием и в право-

то на Европейската общност. Първата дирек-
тива в правото на Европейската общност
(68/151/ЕИО) от 1968 г. („Директива за
оповестяване“) предписва създаването на реги-
стър за ООД (съответства на гprivate ltd. com-

pany by shares“ в английското право) и за акци-
онерните дружества (съответства на гpublic ltd.
сompanies в английското право) – (член 3).
Директивата за оповестяване изисква по-спе-
циално огласяването на съществуването (член
2, ал. 1, буква „а“), на основния капитал (член
2, ал. 1, буква „е“) и представителните пълно-
мощия на дружествените органи (член 2, ал. 1,
буква „d“). Това може да стане – както напри-
мер в Германия – чрез вписване в Търговския
регистър. Директивата допуска съответната
страна членка да дава предписания само отно-
сно задължението за депозиране на базисните
документи към дело (папка), което се води в
регистъра, както е видно от член 3, ал. 1 на
Директивата за оповестяване. Освен това
Директивата за оповестяване предписва
известна „публичност“, именно, че трети лица
могат да се доверяват на оповестената инфор-
мация.

Директивата е се отнася за:
във Франция: анонимно акционерно друже-

ство, командитно дружество с акции, дружество
с ограничена отговорност, опростено акцио-
нерно дружество;
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в Италия: акционерно дружество, коман-
дитно дружество с акции, дружество с ограни-
чена отговорност;

в Швеция: aktiebolag.

3. Германският търговски регистър
В Германия всички съществени информации

относно съществуването на едно предприятие,
оправомощените му органи, вида на предста-
вителната власт и наличието на прокурист,
независимо от вида предприятие (регистриран
търговец, персонално търговско дружество,
капиталово дружество) се вписват директно в
Търговския регистър. Допълнително в Търгов-
ския регистър се отбелязва: за персоналните
дружества – действащите  лица, а за капитало-
вите дружества – капиталът, до който друже-
ството гарантира отговорност. Освен това за
ООД трябва да се представи и списък на
съдружниците.

а) висока благонадеждност и пространна
защита в търговския обмен

Доверието на правния обмен във верността и
пълнотата на данните се защитава обхватно за
всички видове предприятия, при това далеч
извън предписанията на Общността. Съгласно
§ 15, ал. 1 на Търговския кодекс (ТК) за невпи-
сани фактически обстоятелства не могат да се
предявяват възражения спрямо добросъвестни
трети лица (отрицателна публичност). Вписани
и оповестени фактически обстоятелства се счи-
тат за верни в полза на добросъвестни трети
лица съгл. § 15, ал. 3 на ТК (положителна
публичност). Тъй като тази всеобхватна защита
на добросъвестния преобретател се отнася и до
вида представителна власт, в Германия е
достатъчно само да се погледне в регистъра, за
да се получи надеждна и подробна информа-
ция за представителните пълномощия на дей-
стващите от името на дружеството лица. От
1 януари 2007 г. достъп до партидата на дру-
жеството в Търговския регистър може да се
получи на цялата територията срещу 4,50 евро
на адрес www.handelsregister.de. Освен това
достъп има и чрез новия портал на Регистъра
на предприятията, в който могат да се получат
допълнително други важни за предприятието
информации (напр. отчетно-счетоводни
документи). Нотариално удостоверение за
представителните обстоятелства (§ 21, ал. 1,
изр. № 1 на Федералната наредба за нотариу-

сите), което замества заверено извлечение,
струва 13,00 евро (плюс ДДС).

б) по-висока комплексност на регистра-
ционната процедура и филтърна функция
на нотариуса

Точните данни относно съществуването,
предмета на предприятието, съдружниците,
респ. капитала, и преди всичко относно вида
представително правомощие представляват,
естествено, известно усложнение в процедура-
та по внасяне на регистрацията, което изключ-
ва по начало използването на формуляри по
образец.

Така например използваното от съдебните
служби изречение при воденето на регистъра
„Х-Justiz“ при общо няколкостотин възможно-
сти за отбелязване съдържа само по отношение
на представителните пълномощия 95 стандарт-
ни опции и по отношение на специалните пъл-
номощия на отделните управители, респ.
съдружници още 32 стандартни опции, като
опциите от двата вида могат да се комбинират
по много начини. Към тях си прибавя и голямо
количество индивидуална информация. Това
предполага контрол за правилното съставяне
(формулиране) на молбата за регистрация в
Търговския регистър и нейното съгласуване с
базисните документи (напр. дружествен дого-
вор, решение за назначаване на управител и
пр.) от страна на държавен правосъден орган.
За облекчаване на съдебната институция зако-
нодателят е включил за целта нотариуса като
външно длъжностно лице, който в рамките на
удостоверяването да има грижа за коректното
съставяне на молбата за регистрация в ТР. Без
тази филтрираща функция на нотариуса съдеб-
ната институция с нейния настоящ персонален
и делови капацитет едва ли би могла да се спра-
ви със затрупващите я задачи.

в) нотариална обработка на важни за
вписването структурни данни

Заедно с молбата за регистрация в Търгов-
ския регистър нотариусите предават в регистър-
ните съдилища и структурните данни за иска-
ното вписване под формата на XML-файл.
Тъй като тези структурни данни могат да бъдат
поети директно от софтуера на регистъра, то за
Търговския регистър по естествен път отпада
всякаква процедура по регистрацията. Обра-
ботените структурни данни трябва само да

бъдат повикани от регистърния съд и могат да
бъдат превърнати само с едно просто кликване
на мишката в регистрация в Търговския реги-
стър. При сегашното ниво на техниката почти
са изключени манипулации в електронната
комуникация между нотариуса и регистърния
съд, осъществявана чрез използването на ква-
лифицирани електронни сигнатури с нотариа-
лен реквизит (§ 39а, изр. 2, 4 Закон за нота-
риалното удостоверяване), който може да бъде
издаван само след потвърждение от съответната
нотариална камара.

г) необходимост от контрол по вписването
Специални изисквания по отношение про-

веждането на процедурата по регистриране
следват освен това от широкото действие на
публичността на Търговския регистър. 

От една страна, защитата на доверието на
добросъвестни трети лица във верността и пъл-
нотата на Търговския регистър представлява
предпоставка за лесното осъществяване на
правния обмен. От друга страна, действията на
публичността могат да причинят на потърпев-
шото от погрешно вписване предприятие
(напр. при сключване на правни сделки от впи-
сан, но в действителност изобщо неучреден
прокурист) значителни рискове по отношение
на отговорността. Поради това, с оглед на
гарантираната от основното право защита на
имуществото, чрез проверка на идентичността
и автентичността трябва да се гарантира, че
вписванията в регистъра са постъпили от пра-
воимащия и отговарят на свободната му воля.

д) повишена гаранция за верността и
защита срещу „company identity theft“
(кражба на идентичност)

И в това отношение регистрацията в Търгов-
ския регистър чрез нотариус изпълнява важна
функция:  За да се спести на регистърните
съдилища работно време за даване на справки и
да се облекчат персоналните ресурси на съдеб-
ната институция, законодателят е възложил
проверката на личните данни и автентичността
на декларациите на нотариусите като външни
длъжностни лица, на чиито констатации съдеб-
ната институция може да се доверява въз осно-
ва на строгата нормативна уредба в Закона за
нотариалното удостоверяване. В Германия и
след електронизацията на правния обмен няма
проблеми с „company hijacking“ (кражба на

дружество)  или „company identity theft“ (краж-
ба на идентичност), както например в Англия,
където липсва проверка на идентичността и
автентичността. 

е) ускоряване на учредяването на пред-
приятия чрез електронния правен обмен

Въвеждането на електронния правен обмен
ускори значително регистрациите. С това, че
нотариусите предоставят в регистъра комплекта
от данни по такъв начин, че те могат да бъдат
поети от софтуера само с кликване на мишката,
за регистърния съд отпадат всякакви разходи,
свързани с прехвърлянето на наличните данни.
Остава само да се направи проверка на реги-
страционните документи по същество.

4. Равносметка
С изложеното от мен бих искал да обърна

внимание на различното значение на регистри-
те. В Англия регистърът прилича по-скоро на
незадължителна база данни. Причина за това са
малкото съответни правни стандарти, вслед-
ствие на което съдържанието на регистъра е с
много празнини, доста „неуслужливо“ и може
да бъде установено само чрез продължително
преглеждане на документите. По принцип не се
състои проверка по материалното право.
Автентичността на дадена заявка за вписване не
трябва да бъде доказвана. Последица от това е,
че регистрите сами предупреждават отчасти за
собствената си неточност.

В Германия всички съществени информации
относно обстоятелствата на едно дружество се
оповестяват по достъпен начин в регистра-
ционната партида. Въз основа на обстоен кон-
трол при подаването на данни от страна на
нотариуса и регистърния съд, правният обмен
може да има доверие във верността на огласе-
ните фактически обстоятелства, а законът – да
предвижда за тях широко публично действие.

ІІІ. Заключителна бележка
Чрез регистъра правоотношенията върху

недвижимите имоти, както и тези на дружества-
та могат да бъдат установени бързо и сигурно.
Поради това правни спорове по тези правоот-
ношения са изключени в голяма степен. Така
например почти няма съдебни процеси за соб-
ственост върху недвижими имоти. С това реги-
стрите допринасят съществено за функциони-
рането на  правовия ред.
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Петър Стоянов караше тежък камион. Това е
друг свят, неизвестен на обикновените шофьо-
ри. Големите камиони са капризни като малки
деца, а притежават и магарешки характер.
Искат да караш бързо, за да не се мъчи и загря-
ва моторът, но искат да ги караш и бавно,
защото са високи и при голяма скорост са
склонни да излизат от пътя и да се обръщат. Не
докараш ли скоростта до хатъра му, и току се
бишне с носа напред в някое дере или вирне
нагоре колелата и не мърда. Обръщат го крано-
ве, теглят го влекачи, очукан, със сплескан
фасон, целият изподраскан и потънал в кал,
изсипал горивото и усмърдян на нафта. Запа-
лиш го, ако иска да се запали и ако не е сериоз-
но контузен, тръгва послушно, като малко дете,
което се е сърдило на баща си, но му е прости-
ло, след като е преспало през нощта.

Бързи са като леки коли. Фучат по пътищата,
святкат с лампички и светлини, издават всевъз-
можни звуци и сигнали, скърцат, пуфкат с аус-
пуси и със спирачки, влачат прах и мърсотия
около себе си. На баирите не трябва да ги
мъчиш. Пускаш ги като добиче да ходят, както
им е удобно. По наклон пък трябва да ги дър-
жиш. Бързаш, не бързаш, на първа скорост и
търпение. Набере ли скорост, спиране няма.
Лети като хала, къса и чупи спирачки и не пита
къде мисли да спре. И ако шофьорът е жив,
случил се е малкият дявол. Зимата е ужасно.
Студено, не се седи навън, а той точно тогава
ще спука гума. В такива дни и когато трябваше
да слага вериги, Пешо псуваше и проклинаше
всичко живо, природата и камионджийската си
орис.

Днешните тежки камиони са луксозни. И
музика, и топло, и легло, за да поспиш, ако си
уморен или тахометърът те принуждава да
почиваш. Лятно време климатик, вентилатори,
управлението леко – въртиш големия волан, а
управлението като на детско камионче. Авто-
матични скорости – няма включи, превключи.
Газ и един голям педал за спирачка. Седалките
са по-удобни от домашно канапе – седиш,
топло и меко на задника, кеф ти по-високо,
кеф ти облегалката назад, сам си ги нагласяваш.

От няколко години Пешо се чувстваше смач-
кан. Работата и камионът му бяха единствената
радост. Някой ще рече, тоя па е луд. Може и
така да е, но в къщи не му се прибираше. Все се
чудеше каква работа да си намери, за да се
върти около камиона и в гаража.

С жена му нямаха деца. Ожени се така някак
си насила. Искаше да му лепне изнасилване.
Подаде молба да му забранят да излиза в чуж-
бина. После я оттегли или го излъга, че я е
подавала. Неин братовчед полицай свърши
работата. Вика го, среща се, плаши го, докато
не го заведе до брачната зала. Пешо беше готов
да се разплаче – „Искаш ли да вземеш тази
жена за твоя съпруга, докато смъртта ви разде-
ли? Искам“. А как да я иска. С измама жена
взима ли се. Човек зорлем куче не взема, а той
жена. Нямаше сватба, нямаше ресторант за
кумовете и сватовете. Събраха се в къщи на по
чашка, а Пешо облече старите панталони и се
запъти при камиона. Жена му щеше да го убие
с очи. Съскаше като змия, че празникът е и
негов, да остане в къщи барем заради родители-
те си. Като да говореше на стената. Гледаше я
тъпо, с посиняло от погнуса лице, а ръцете му
се мушеха из джобовете, за да не я стисне за
гушата и я удуши. Тази сватба го съсипа. Прати
го с лицето напред в такова дере, от което изли-
зане няма. Нито с кранове, нито с влекачи.

Нямаха деца. Пешо не знаеше да съжалява
ли, или да се радва. С тази кучка – мислеше си
той – кучета като нея ще се родят. Да трябва да
ги обичам, а в тях винаги да се отразява като в
огледало майчиният им образ. После изглежда
мисълта за децата му се видя добра. Така и така
ще се живее с кучката, поне да има и нещо
негово в кучешкия сой. Гледа хората, водят
деца, радват им се. Свиква се и аз ще свикна.
Ама не биде. Днес да направи дете, утре да
направи. Не хваща и не хваща. Тръгнаха заед-
но по доктори. Това изглежда ги посближи,
вече не я гледаше с рибешките очи, в които се
четеше презрение. Мисълта за децата, на които
да отдаде съществото и чувствата си, го стряска-
ше нощем. Ставаше да пуши, пак лягаше, а
сутрин беше с червени, сякаш горени от елек-
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трожен, очи. 
При едно от изследванията докторът каза, че

причината е в него, че кучката може да ражда
кученца, но песът е нефелен. Надеждата за
деца, която беше преобразила за известно
време лицето му, угасна. Пешо почерня и се
стопи. Заключението на докторите направи
жена му още по-сприхава и злобна. В Пешо тя
виждаше измамника, който не може да удовле-
твори желанието й за деца, а отгоре на това я
вини за брака. Не криеше омразата си към
него, а много често използваше липсата на
деца, за да му се подиграва. Не държеше устата
си и пред малкото близки на семейството хора,
на които с подмятания намекваше, че причи-
ната да не щъкат деца в къщата не е у нея. 

При едно от завръщанията си от път Пешо не
я намери в къщи. Каза, че била спала при
приятелка. Телефонът почна често да звъни, но
тя не го вдигаше, а когато го вдигне, отговаря-
ше едносрично с да или не. Започна да се при-
бира весела. Тогава го дразнеше, че за някои
хора животът не е само тежък камион. Че някои
жени са случили на интелигентни и заможни
мъже. Кои са тези жени, които не са случили на
такива мъже, Пешо трябваше да се досеща.
Повече обяснения жена му не даваше. Под-
сказваше му кои са тези жени, защото го смята-
ше за безнадеждно глупав и тъп, с весело-прис-
мехулния си поглед, с който, като с нож про-
никваше в тялото му и се забиваше в сърцето.  

Общите пари стояха в една кутия от бонбони,
от която двамата взимаха при нужда. След
заплата и връщане от курс в чужбина в кутията
се намираха доста пари. Жена му започна да
купува скъпи дрехи. В хладилника се завъртяха
маркови питиета. В негово отсъствие жена му
отбеляза няколко рождени и именни дни и на
кутията от бонбони редовно, далеч  преди края
на месеца, започна да се вижда дъното.

Пешо мълчеше. Беше му все едно какво
става. Не се ядосваше и на телефонните обаж-
дания, когато отсреща на жицата мълчаха и
дишаха тежко.

Веднъж вкъщи завари компания от приятели.
Мъжете бяха много любезни с него, а жените с
любопитство го разглеждаха, весело усмихнати.
Пешо поседя половин час, боцна с вилицата от
мезетата, пи чаша вино, за да се чукне с компа-
нията, извини се, че утре е на работа и отиде да
си легне. Колко са стояли нито разбра, нито

попита. Заспа мигновено и спа непробудно до
звъна на часовника.

Доброжелатели започнаха да му подхвърлят
какво ли не. Жена му самата, за да го подраз-
ни, не отричаше нищо, въпреки че той не отва-
ряше и дума да попита. Започна, уж неприну-
дено, да му разправя къде са били, какво са
пили. Застояваше се дълго в работата, а след
това, докато Пешо клюмаше уморено на маса-
та, тя му разправяше как весело са си изкарали.
Споменаваше, че щом той не може да има
деца, не било толкова страшно някой да му
помогне.

Тогава се разкрещя. Хвана я за ръцете и я
хвърли на кревата. Беше побеснял. Главата му
щеше да се пръсне. По лицето му избиха голе-
ми мораво червени петна. Излезе навън и
дълго се пиля по кафенетата на квартала, за да
обуздае нервите си. Предложи да се разведат.
Жена му се съгласи – по обективни причини,
защото Пешо е неспособен да прави деца. Да й
остави и жилището. Има си камиона, в него
може да спи, не му трябва друго жилище. Или
да иска от шефа да му позволи да спи, докато си
намери жилище под наем, на канапето в някоя
от канцелариите на фирмата.

После работата утихна. Той продължи да
работи както преди, а тя не криеше, че за нищо
не се съобразява с него. Компаниите го гледаха
свойски, наричаха го готин човек, пращаха го
да купи питие или цигари – и без това не уча-
ства в компанията. Позволяваха си пред него
да я опипват приятелски, целуваха се преди да
се разделят. Често оставаха и мъже и жени от
компанията да преспят у дома му. А той от
безсилие и гняв стискаше, правеше се на добър
и кротък, опитваше се нищо да не вижда, нищо
да не чува, за да не „разваля“ добрия тон на
компанията.

След много увъртания жена му го убеди да си
купят лека кола. „Тебе ти е добре с камиона.
Питаш ли ме мен, да се блъскам всеки ден с
навалицата в градския транспорт. Ще купим
една хубава. Ще я изберем заедно при някое от
служебните ти пътувания“.

Лека кола на него не му трябваше. Цял ден да
си на служебен волан, а след работа да подхва-
неш частния, не го блазнеше като перспектива.
Жена му ще кара. Защо пък – нека да кара.  И
с това въпросът приключи.

Колата беше много хубава. Съвсем нов



5150

модел, красива и елегантна, тя не подхождаше
на смачкания и безличен вид на Пешо. Жена
му я хареса много. Веднага обяви, че много й
отива и че това ще бъде нейната кола. Пешо
мълчеше замислено. Всяко нещо по реда си…

За България потеглиха един зад друг. Жена
му с колата напред, след нея той с камиона. Тя
дава знак за спиране и обяд, тя избира заведе-
ния и хотели, в които да се отбиват за почивка.
Елегантно облечена, с къси свободно разкроени
рокли, тя слизаше от колата, аристократично
позволявайки на всички желаещи щедро да се
насладят на загорелите й от слънцето бедра, на
тънките й стройни глезени, обути в скъпи, мар-
кови сандали. Пешо, смачкан, с карирана овех-
тяла риза, изтрити дънки и евтини маратонки,
следваше подир нея, бършейки с машинни
конци вечно омазаните си в нафта и масло
ръце. 

Опитваше се да не се движи близо до нея.
Близостта я довеждаше до ярост. Целият му
външен вид контрастираше с нейния и това,
което мълчаливо се бяха разбрали, беше, че ще
седнат на една маса, защото Пешо ще трябва да
плати сметката.

Жена му не приемаше никакви прояви на
близост, които можеха да бъдат схванати от
околните като знак на връзка между елегантна-
та изискана дама и безличния, износен, с под-
чертано работнически вид шофьор на товарния
камион. Годините бяха направили това правило
закон в отношенията им, а Пешо го възприе-
маше с искрена радост, защото в душата му
нямаше друго чувство, освен погнуса към еле-
гантното същество, така натрапчиво преобър-
нало целия му живот. Никога не се наричаха с
имена, освен погрешка и пред хората. Тя се
обръщаше към него само когато е сигурна, че
ще разбере, че за него става дума и по начин,
сякаш се обръща към говедо, някаква животин-
ска твар, с неопределен и маловажен вид и
характер. Пешо също не я наричаше по име. Тя
беше някакъв непознат човек, който случайно е
срещнал на пазара, някаква мъртва сянка,
която трябваше по необходимост да различава,
за да я избягва, доколкото съвместното съжи-
телство позволява това.

Сервитьорът дойде и застана почтително до
жена му, готов да приеме поръчката. Тя си
поръча скъпо на цена, малко по обем, изискано
блюдо от сьомга със сос от манатарки и сирене

рокфор, гарнитурата на която беше задушен
див ориз с колекция от билки. Хляб отказа, а за
пиене си поръча прясно изстискан сок от пор-
токал. Поръчката на Пешо беше, според жена
му, просташка, какъвто бил и самият той. Голям
„шницел по милански“ с пържени картофи и
задушени макарони, няколко филии хляб и
бутилка кока-кола. Жена му изслуша поръчка-
та с намръщена физиономия, сякаш с цялото си
същество искаше да каже: „какво може да се
очаква от простак, освен просташко да му е и
плюскането“.

Пешо много се надяваше, че обядът ще пре-
мине в мълчание, но не беше познал. Веднага
след като сервитьорът донесе храната и напит-
ките, жена му го подхвана:

– И надявам се, че не си правиш илюзия да
караш новата кола. Още повече с тези клошар-
ски дрехи, с които караш камиона.

– Не мисля да я карам, но щом ме преду-
преждаваш, ще ти отговоря. Ще я карам, кога-
то си поискам и с каквито дрехи намеря за
добре. Нямаш нищо против дрехите, когато с
тях трябва да се печелят пари. Пари, с които
купих тази кола за общи семейни нужди.
Дрехи, с които  изкарвам с много блъскане по
пътищата парите, с които ще платя  и този обяд.
И колкото по-бързо разбереш тази истина, тол-
кова по-лесно ще ти бъде да свикнеш с нея.

Жена му го гледаше с презрителен поглед.
Обмисли отговора и с подчертана омраза в
гласа започна тихичко да съска:

– Слушай, това няма да стане! Колата е купе-
на за мен и ще бъде само моя. Това е скромно-
то възмездие за всичко, което ми причиняваш
със селския си, животински вид, с просташкото
плюскане, с вечно черните ти омазнени с масло
ръце, с които се опитваш да ме докосваш. Ти ме
познаваш добре. Знаеш каква история мога да
ти спретна. Внимавай да не ме разгневиш, до
края на живота си ще се каеш, че си се запознал
с мен! Нещастник, камионджия…!

– Аз откакто съм се запознал с теб, нищо
друго не съм правил, освен да се кая, да про-
клинам деня, в който ти измамнице ме ожени
за себе си – гласът на Пешо трепереше от гняв
и злоба. Не ме плаши, защото за всичките ти
заплахи отдавна съм претръпнал.

– Слушай, този! Все пак не ме познаваш. Ти
безплодна кукувице, ще се чудиш къде да се
свреш, като взема да родя едно дете, за което

всички, с моя помощ ще знаят, че е направено
без твое участие... Ще подбера с кой, от тези
дето вече познаваш, да ти изработя този
подарък…

Пешо нищо не отговори. Заби лице в чиния-
та с миланския шницел и бавно, изключително
съсредоточено продължи да се храни. Жена му
го гледаше със злорадо, победоносно усмихна-
то лице, по което можеше да се разбере, че и
този път е нанесла жесток, единствен, напълно
достатъчен удар по смачканото самочувствие на
човека от другата страна на масата. После си
поръча кафе, запали цигара и вдишвайки аро-
матния дим, се наслаждаваше на красивите
багри, с които ранната есен щедро беше оба-
грила дърветата в парка на ресторанта.

Пешо плати сметката и се запъти към камио-
на в очакване жена му да завърши с кафето. За
сетен път си даде сметка, че това голямо, силно,
с огромен мотор туловище му беше единстве-
ното, на което се чувстваше сигурен и спокоен,
което го хранеше и пред което не трябваше да
се оправдава, че не може като кукувица да
прави и да има деца.

Тръгнаха отново. Пътят беше много тесен и
опасен, с дълбоки пропасти, в които голямата
река се виждаше като тясна зеленикаво-сребър-
на лента. Пешо го беше минавал десетки пъти и
механично броеше тунелите, в които сякаш на
сантиметри се разминаваше с огромни като
неговия, тежки камиони. Пътуването през
Хърватска и Черна гора е истинско изпитание
за вниманието и умението на шофьорите. И
най-малката грешка можеше да изпрати маши-
ната, заедно с нейния водач, в дълбоката про-
паст, в която като в автомобилно гробище
можеха да се видят остатъци от ламарини и раз-
хвърчали се на всички посоки автомобилни
гуми. Мъртвите шофьори на тези коли, вадени
ли са от пропастта и как, или там им е постоян-
ното гробище, Пешо не знаеше, а и не беше се
замислял. За първи път не пътуваше сам, а
досега преминавайки с камиона по този път
само се е кръстел, да не му се случва на него.

Вече повече от час пътуваха и Пешо се обади
по мобилния телефон на жена си, че му се
налага да спре за почивка. Мястото, което жена
му избра, беше до едно буквално закрепено на
ръба на пропастта заведение, което носеше
характерния за вида си надпис „Буфе“ и пред-
лагаше скромни неща за пиене и храна. Край-

пътна кръчма, която освен при нужда, напълно
оправдано можеш да пропуснеш, докато стъ-
пиш на по-широка и безопасна земя. Няколко
пъти, когато е пътувал, на Пешо му се беше
случвало да спира в непрогледната нощ, защо-
то ремонтират някой от тунелите. В такива слу-
чаи се седи в камиона. Защото при липса на
видимост, излизайки навън, можеш да полетиш
в пропастта.

В Буфето нямаше хора. Собственикът седеше
на маса близо до бара и прелистваше вестник.
Пешо си поръча кафе и кока-кола и се загово-
ри със собственика. Жена му не пожела да
слезе, убедена, че това място беше последното
на света, което можеше да предизвика интереса
й. Виж, за глупака й мъж... то е друга работа.
Шофьорският му вкус именно такива крайпът-
ни и мизерни заведения намираше за най-
удобни и даже романтични.

Пешо не бързаше. През прозорците на
Буфето видя как жена му се разходи около
колата, клекна зад едни храсти, за да се облек-
чи, и полегна на задната седалка на колата. Под
достойнството й е – помисли си Пешо – да
прави компания на камионджията си мъж или
да подканя такъв простак да тръгнат, докато е
още светло.  

Камионът, на аварийни светлини, тихичко
работеше. Собственикът на Буфето, облакатен
на тезгяха, изглеждаше задрямал. Пешо не му
се обади. Допи кафето, остави под празната
чаша банкнота от пет евро и погледна през
прозореца. Жена му продължаваше да спи на
задната седалка. Качи се в камиона, включи на
скорост, бавно приближи до колата и допрял я
с бронята на камиона, като кибритена кутия я
засили в пропастта. 

Не можа да види последните й реакции. Но
това не беше и важно. Предстоеше му да мисли
за други важни неща – за следи от гуми, за
обяснение на случилото се, за съдебен процес и
затвор, който сигурно няма да му се размине.

– Свърши се! – с облекчение си каза. Угаси
камиона и влезе в Буфето, за да каже на соб-
ственика да се обади на полицията.
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На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,

Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България свиква

на 29 януари 2011 г. редовно Общо събрание със следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната

комисия за периода януари – декември 2010 г.; 

2. Доклад за резултатите от проверките на нотариалните кантори през

2009–2010 г.

3. Представяне стратегията на Съвета на нотариусите относно справяне с

проблема с нелоялната конкуренция във връзка с Етичния кодекс на нотариусите.

4. Обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по

чл. 30 от ЗННД; 

5. Обсъждане и определяне размера на задължителните встъпителни,

годишни и допълнителни вноски на нотариусите; 

6. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2011 г.; 

7. Разни.

РРееддооввннооттоо  ООббщщооттоо  ссъъббррааннииее  ннаа  ННооттааррииааллннааттаа  ккааммаарраа  щщее  ссее  ппррооввееддее  ннаа  

2299  яяннууааррии  22001111  гг..  вв  ззааллаа  66  ннаа  ННааццииооннааллнниияя  ддввоорреецц  ннаа  ккууллттууррааттаа  оотт  1100  чч..,,  

ккааттоо  ррееггииссттрраацциияяттаа  щщее  ззааппооччннее  вв  88..3300  ччаассаа..
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На 6 декември тази година ни напусна
нашият колега от Кюстендил, 

нотариус Димитър Иванов 
Симеонов

От името на всички български нотариуси
изразяваме нашето уважение и почит към
нотариус Димитър Симеонов. Присъединяваме
към скръбта и мъката на близките му и изказваме
нашите най-искрени съболезнования. 


