
Александър Блок 

Първо всичко в шега тя превърна, 
щом разбра – почна да ме кори, 
лицето й нежно посърна, 
после с кърпа сълзите изтри.

Закикоти, със зъбки изтрака, 
неочаквано спря, след това
си припомни за всичко, заплака, 
десет фиби за миг изтърва.

Тръгна, върна се, нищо не каза, 
сякаш чакайки, се повъртя, 
изругавайки, гръб ми показа
и навярно напусна ме тя.

Е, какво пък, на тая земя 
пак в стиха ще открия утеха. 
И животът ли тъй отшумя, 
отшумя като твоята дреха?

Карл Сандбърг

Лятна трева

Лятната трева въздиша, шъпне.
Иска нещо; стене, пее и с далечните звезди
мъката си тя споделя.

Чува я дъждът; 
дъждът отвръща и потегля бавно – 
той лицето на тревата ще измие.

На вълнолома

Лятна нощ. На вълнолома седнали са двама – 
на коляното му тя седи, гледат се в очите, 
разговарят и безмълвни песни пеят.

А отплуващият кораб 
мрака син разсича с бял комин
и с прожекторния лъч, стръмен и озадачен, 
свети в пътя си зелен. 
Двамата на вълнолома – 
на коляното му тя седи – 
не проронват нито дума.

Блясък

Ти плитките си разпусни, жена.
Пред огледалото нозе кръстосай 
и под очите си чертите потърси! 
Животът ги дълбае, а мъжете си играят... 
Ти знаеш как мъжете се отплащат.

Пол Верлен 

Лунна светлина

Душата ти – един избран пейзаж,
където всички в луди бергамаски*
летят, бушуват – маскарад блестящ,
но тъжни са под пищните си маски. 

Възпяват с вечно модната тъга 
страстта, живота хубав и мечтите. 
Не вярват в щастието и сега – 
и песента им слива се с лъчите. 

С лъчите на печалната луна, 
тъй замират в парка глъч и трели
и водоскокът плаче в тишината. 
О, тъжен плач сред статуите бели. 

*Бергамаска – танц по името 
на италианския град Бергамо.

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Записал Димитър Танев

Пожелаваме на всички колеги здраве, професионални успехи и
весели ваканционни дни!

Всеки един от нотариусите участва в изграждането на модерния
нотариат, но в почивните дни може би трябва да се придържаме към
изпитаните способи за отмора. 

Водещо начало на активната почивка е антитезата на казармената
максима, че само „проспаното време не е загубено“. 

Александър Блок, Пол Верлен и Карл Сандбърг ни представят един
възможен декор за отпуската – колкото банален, толкова и желан. Лятна
трева, лунна светлина, вълнолом и отплувал кораб, са все факти от дей-
ствителността, при които изтърваните фиби няма да навяват мисли за
разпилени кламери, а за нещо друго... 
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Сътрудничеството между СЮБ и 
Нотариалната камара е блестящ пример 
как съвместните усилия довеждат до успехи
Някои от основните кранчета, по които течаха имотните измами, вече са спрени

С Йосиф Герон, 

зам.-председател 

на Съюза на юристите 

в България, 

разговаря 

Ренета Николова

ДРУГИТЕ ЗА НАС

� Г-н  Герон, съвсем наскоро се проведе кръгла
маса, свързана с противодействането на
имотните измами. През 2008 г. национална
конференция, организирана от СЮБ, положи
началото на редица мерки за борба с това
явление. Каква е ситуацията към момента?
Къде е най-забележимият напредък?

Така както беше предвидено в заключителния
документ на Първата национална конференция
за противодействие на измамите с недвижими
имоти, ние организирахме експертна работна
кръгла маса. На нея всички, които имаха задъл-
жения по приетата първа декларация, трябваше
да дадат някакъв отчет. 

Нашата цел беше да загърбим малко българ-
ската традиция – всяко чудо за 3 дни, най-голя-
мото за 7. Не искахме да се пошуми известно
време и после нещата да тръгнат по старому. За
този повече от двегодишен срок много неща се

случиха. Много още има да се случват. За да
може проблемът с имотните измами да бъде све-
ден до едно прилично ниво, каквото има в целия
свят. Защото имотни измами има навсякъде.
Проблемът при нас беше, че те стигнаха епиде-
мични размери. 

Ние сме щастливи, че някои много важни
неща се случиха. Първото нещо е промяната на
чл. 212 от Наказателния кодекс. С този ход от-
падна възможността измамниците да бъдат съде-
ни само за документни престъпления, а не за
документни измами. Това е изключително важ-
но, защото наказанието за документно престъп-
ление беше твърде ниско. Давността също беше
твърде ниска. Нарушителите се осъждаха с адми-
нистративни наказания. Наказателната политика
на държавата беше не превенция, а стимул за
имотните измами.

Другото важно нещо, което се случи с обеди-
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нените сили на Съюза на юристите в България
(СЮБ) и Нотариалната камара, е достъпът на
нотариусите до базата данни на Министерството
на вътрешните работи за личните карти. Това е
сериозно постижение, защото така се пресече
възможността за имотни измами с лични карти.
Това стоеше в дъното на нещата при по-големия
брой измами. 

Нека отчетем също така и достъпът до базата
данни на регистъра на населението. Там могат да
се видят родствени и наследствени връзки и
нотариусите вече имат и тази възможност. 

Не искам да хваля Нотариалната камара, но
ценя по достойнство това, което тя прави. Важно
е затягането на редиците на нотариусите. Наши-
те наблюдения са, че Нотариална камара е без-
компромисна по отношение на черните овце в
своето стадо. Почти е невъзможно нотариуси да
злоупотребяват. Тези, които правиха такива
опити, взеха да се осъзнават. Беше и глупаво,
защото нотариусите достатъчно добре печелят,
ако работят коректно. Не е нужно да извършват
престъпления, за да печелят още повече. Дисци-
плината в Нотариалната камара действително
трябва да бъде поддържана на високо ниво.

За съжаление не можем да кажем същото за
адвокатския съвет. И като сравним наказаните
адвокати, 90% от случаите са за не плащане на
членски внос. Едва когато влезе в сила присъда
срещу някой адвокат, едва тогава се търси дисци-
плинарна отговорност за участие в имотни изма-
ми. Имаме фрапантни случаи, в които подсъди-
ми адвокати продължават да се явяват на дела.
Никъде по света това няма как да се случи. 

Много още неща има да се правят. Критиката
ми е сериозно насочена към прокуратурата. Не
се забеляза някакъв прелом в нейната работа. В
наказателните дела, те отказаха да изпълняват
задължението, което им е възложено – да пре-
дявяват искове. Там проблемът е много серио-
зен. Обикновено измамените хора са със слаби
финансови възможности, за да водят такива
тежки дела. Второ, независимо от това какъв иск
ще се предяви, най-напред измаменият трябва
да докаже, че е собственик или носител на друго
вещно право върху имота. Едва тогава съдът раз-
глежда дали този акт е истински, или не. Есте-
ствено, че измамниците са много добре органи-
зирани, с добре платени и осигурени адвокати, те
знаят всички възможности да оспорват установе-
ните документи за собственост. Особено когато
говорим за по-стари документи. Ако в първич-
ния документ бабата е записана Стана, а в удо-

стоверението за наследници е написана като
Станка – това дава повод за протакане на едно
дело минимум с 2 години. А когато прокуратура-
та, защитавайки обществения интерес, предявя-
ва такива дела, тя не трябва да доказва, че държа-
вата или обществото е собственик на въпросния
имот, а ще се установява само порокът на охра-
нителния акт, какъвто е нотариалният.

Друг въпрос, по който много сериозно тряб-
ва да се работи, и даже след кръглата маса сме
предприели първите стъпки – да се изработи
методика за разследване на този вид престъпле-
ния. За съжаление прокурорите не са достатъчно
добре запознати с гражданскоправната материя.
Да не говорим за разследващите полицаи, тъй
като на тях се възлагат повечето такива престъ-
пления. Ние от СЮБ заедно с Асоциацията на
прокурорите ще подготвим такава методика,
както и програма за обучение на прокурори и
разследващи полицаи. В това отношение разби-
ране от страна на прокуратурата и МВР има.
Въпросът е да се намери нужното финансиране.

Наред с това в по-краткосрочни и по-дълго-
срочни перспективи има няколко заложени неща
в декларацията. Това са належащи изменения на
Наказателно-процесуалния кодекс, на Граждан-
ско-процесуалния кодекс, няколко по-перспек-
тивни изменения в бъдещия Наказателен кодекс.
Общо взето можем да отчетем, че някои от ос-
новните кранчета, по които течаха имотните
измами, сега за сега са спрени.

�Имахме разговор с председателя на Нотари-
алната камата Димитър Танев. Съветът на
Камарата също като вас много активно рабо-
ти в тази материя. Според него един от основ-
ните проблеми, който предстои да се реши, е
въпросът с т.нар. последно пълномощно и осъ-
временяването на уредбата на завещанията.
Това касае обикновено хора, които са със забо-
лявания, зависимости или неспособни да изра-
зят волята си. Като че ли тук може да се
създаде някаква опасност за измами.

Все още във всички случаи нещата не са овла-
дени. Проблемът със завещанията наистина е
много сложен. И тук не става въпрос само за
хора, които са на преклонна възраст или с раз-
клатено здраве. Тук става въпрос и за самотни
хора. Там се наблюдават нещата и ако например
след като почине възрастен самотен човек и до
месец-два не се появи никой в имота – цъфва
едно завещание. Идеята, която предлага Нота-
риалната камара, е много добра. Ние сме за ней-
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ното реализиране. Трябва да се изследва евро-
пейската практика по този въпрос и да се напра-
вят съответните промени, защото в една опреде-
лена възраст хората започват да стават много по-
податливи на внушения. Могат да бъдат лесно
манипулирани.  

� Имате ли някаква конкретна идея или
предложение как може да се реши въпросът
със самотните хора. Там какво може да се
направи? Може би общината трябва да
съдейства, изготвяйки списъци?

Първо, общината много трябва да внимава
какви удостоверения за наследници издава и на
кого ги издава. Дори и да има завещание, трябва
да се представи и смъртен акт и удостоверение за
наследници. 

� Има идея удостоверението за наследници
да се издава от нотариусите.

Да, такава идея има. Привърженик съм на
нея. Независимо че някои ме обвиняват, че се
опитвам да осигуря повече доходи и работа за
нотариусите. В момента издаването на удостове-
рения за наследници се извършва от нискообра-
зовани хора. Това са хора, които не могат дей-
ствително да преценят кръга на наследниците. Да
не говорим за фрапантни случаи като тези, че на
живи хора се издават удостоверения за наследни-
ци. И като питаш селския кмет, защо това се
случва, той ти казва: „Ами защото това са си
наследниците на човека.“ Това просто не може
да продължава. Някой път се прави умишлено,
за да може имотът да се запише на името на
децата, с което да не се харчат пари и т.н. 

Друга радикална мярка, която в голяма степен
би ограничила имотните измами, е това, което
предстои да направим идващата зима. То е свър-
зано с изповядването на сделки на данъчна оцен-
ка. Докато Нотариалната камара не се осафери и
не се противопостави на  тази порочна практика,
нещата ще продължат да бъдат трагични.

�Но законът в момента го регламентира...
Той казва, че цената не може да бъде по-малко

от дадена сума. В 99% от случаите брокерите
съветват хората да правят сделките по данъчни
оценки, без да се замислят за закона, който в
момента се разглежда в парламента. Това е Зако-
нът за конфискуване на имущества. Продават
реституирана нива за 300 хил. евро, а в нотари-
алния акт пише 3 хил. лв., каквато е данъчната
оценка. Иди му обяснявай, че стои върху буре
барут, като брокерът му казва, че няма проблем.

� Нали вече са въведени декларации за реал-
ната цена на сделките?

Няма нищо по-лесно за българина от това да
подпише всяка декларация, която му връчат. Тъй
като никой не е осъждан за такива декларации.
Никой не е осъждан и за лъжесвидетелство, въпре-
ки че такова има на всяко второ гражданско дело.

� Как ще определите сътрудничеството
между СЮБ и Нотариалната камара? 

Това е един блестящ пример как трябва да си
сътрудничат неправителствените организации и
как съвместните усилия довеждат до успехи.
Това, което планираме съвместно сега през
зимата, е свързано с проблемите на строителното
предприемачество – като се започне от предва-
рителните договори, които по никакъв начин не
се вписват и хората си дават парите и не знаят
кога ще станат собственици, и продължим с лип-
сата на гаранции от страна на държавата – нито
чрез застраховки, нито чрез гаранционен фонд,
за това, че строителният предприемач няма да
издъхне. Вече случаите, в които хората не могат
да си вземат нито парите, нито жилищата, стана-
ха хиляди. Да не говорим и за атаката, която
НАП предприема в момента по отношение на
големи длъжници, които са изпаднали в несъ-
стоятелност. Развалят всички сделки, които са
сключени 2 години преди датата на несъстоятел-
ността и са минали на данъчни оценки. НАП
счита, че това са по-пазарните цени и в крайна
сметка вместо да си събира парите от длъжници-
те, ощетява хората, които цял живот са събирали
пари за жилище. Но НАП си следва буквата на
закона и не може да бъда упреквана за това.
Може да бъде упреквана, че не си е събрала
парите. Кой ще носи отговорността, че хората,
подведени от строителните предприемачи, мина-
ват на сделки с данъчни оценки. 

�И един последен въпрос – какво ще пожела-
ете на вашите колеги нотариусите? 

На първо място искам да им пожелая да мине
кризата и да имат повече работа. Изцяло да си
прочистят редовете, за да може когато се каже, че
нещо е подписано от нотариус, това да е без-
спорна гаранция за сигурност на гражданите и
бизнеса. В тази насока Нотариалната камара
работи позитивно и именно това им пожелавам
– общественото мнение да бъде убедено, че
нещо, заверено от нотариуса, е заверено от
самия Господ Бог. 
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От 20 до 22 май 2011 г. в градче-
то Долна Машана в Полша  се про-
веде Х юбилейна нотариална олим-
пиада. Отново любезен домакин и
организатор бе Нотариалната камара
в Краков , който се постара да напра-
ви това събитие в незабравим праз-
ник  на младостта и спортния дух на
нотариусите. Традиционно домаки-
ните от Полша участваха с отбори от
всичките си регионални колегии – 11
на брой, а чуждестранните делегации
включваха традиционните участници
– Русия с два отбора (Москва и
Санкт Петербург), Унгария, Чехия,
Словакия, Украйна, България и де-
бютантите от Австрия и Турция.
Последните две делегации бяха от по
един състезател, но не им липсваше
колорит и артистичност в стил „one
man show“. 

Българският отбор се състоеше от
18 нотариуси и помощник-нотариу-
си, а делегацията се водеше от пред-
седателя на Нотариалната камара
Димитър Танев. В отбора ни по
футбол участваха нотариусите Кра-
симир Анадолиев – централен напа-
дател и капитан, Обретен Обретенов
– централен защитник, Йордан Пав-
лов – плеймейкър, Александър
Никитов – външен полузащитник,
Светлозар Йорданов – външен халф,
Веселин Петров – нападател, Борис
Василев – бек, помощник-нотариу-
сите Александър Димитров – център
халф, Красимир Миленов – крило,
Ангел Ангелов – крило, – и разбира
се, култовият ни вратар Митко
Танев. Мъжката част на делегацията
се допълваше от състезателите по
тенис на корт Николай Дюлгеров и
Антони Гетов. Дамите-нотариуси в
отбора ни бяха плувкините Милена
Илчева и Женя Джикова, тениси-
стките Катя Тодорова и Катерина

20–22 май 2011 г., Долна Машана, Полша

Х юбилейна нотариална олимпиада

Българският отбор
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Антонова, и лекоатлетката Лидия Камулджиева.
Дамите – малко на брой, но затова пък първи по
хубост и елегантност, и не само. Петте дами ни спече-
лиха два медала – Лидия Камулджиева зае престиж-
ното второ място на 400 м бягане, а Катя Антонова
спечели бронзов медал в силния турнир на тенис на
корт след епична двучасова битка с представителката
на Украйна. Катя Тодорова игра много силно срещу
представителката на домакините от Краков, която бе
само на 18 години и е бивша състезателка по тенис на
корт. Уви, това е жребият. Плувкините ни Милена
Илчева и Женя Джикова се представиха повече от
достойно като заеха съответно IV и V място в свобод-
ния стил, а в бруста Милена Илчева бе на V място. 

Най-големия успех отново бе постигнат от Алек-
сандър Никитов, който размаза конкуренцията в тур-
нира по тенис на маса и за
трета поредна година спе-
чели златния медал.
БРАВО САШО НИКИ-
ТОВ! 

Другите ни участници в
турнира по тенис на маса
Борис Василев и Красимир
Анадолиев заеха IХ и Х
място след много тежки
битки с конкуренти с израв-
нени възможности.  

Турнирът по тенис на
корт – сингъл мъже и жени
и смесени двойки, протече
много оспорвано, но уча-
стието на бивши състезатели
в този спорт остави у нас
горчивия привкус на не-
справедливост. Е, и това го
има. В сингъла при мъжете най-добре се представи
Николай Дюлгеров, който отпадна на четвъртфинала
от представителя на Чехия, Светлозар Йорданов и
Веско Петров записаха по една категорична  победа,
а Антони Гетов нямаше шанс при жребия и отпадна
още в първия кръг от представителя на домакините
Войчех Малаковски. 

Отборът ни по футбол изтегли трудния жребий да
играе в първия кръг срещу отбора на Унгария. Наши-
те футболисти диктуваха темпото през по-голямата
част от срещата, разиграваха умело, а контраатаката
ни беше убийствена. Героичните прояви на вратаря
ни Димитър Танев обезкуражиха нападателите на
унгарския отбор. С много пропуски за нашия отбор
се отличиха Красимир Анадолиев, Веско Петров.
Обретен Обретенов умело ръководеше защитата ни, а

Отборът по тенис:
Катерина 

Антонова (горе), 
Катя Тодорова(в ляво)

и Антони Гетов
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Александър Димитров показа завидна класа в от-
играванията. За съжаление първи вкараха гол
унгарците, но Красимир Миленов върна интригата
в мача с един чудесен гол след двойно подаване с
Красимир Анадолиев. След това нашият отбор
натисна, дори Йордан Павлов оцели греда с далечен

удар, но до крайния успех се добраха
унгарците с втори гол в самия край на
мача. 

Е, другият голям успех на спортната
ни делегация бе безспорното първо
място и златен медал в традиционния
конкурс на делегациите „Всеки може да
пее“. Всички отбори се бяха постарали
да изглеждат оригинално, артистичните
костюми бяха смели, а и доста репети-
ции се бяха направили. Нашият отбор
бе облечен в народни носии – ризи и
пояси от всички фолклорни области на
България, а дамите и с престилки,
изпълни модерна кавърверсия на
песента „Морен сокол пие“. Чистите
пирински гласове, страстта от саксофо-
на на Антони Гетов, македонското
хоро, създадоха една неповторима
музикална картина, очаровала журито и
всички участници в Х нотариална
олимпиада в Долна Машана. 

В крайното класиране по медали
българският отбор със спечелените 2
златни, 1 сребърен и 1 бронзов медал
зае достойното ХI място от двадесет
участници. В златната среда не е лошо.
Но можем повече. Нали?! 

Нотариус Антони Гетов

Лекоатлетката Лидия Камулджиева –
сребърен медал

Първо място и златен медал за България
в конкурса „Всеки може да пее“

Тенисистката Катерина
Антонова – бронзов медал
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В Полша, Варшава, на 27 и 28 май 2011 г. се
проведе редовно заседание на Генералния съвет
на Международния съюз на латинския нотариат.
На това заседание присъствах в качеството си на
член на Генералния съвет.

В настоящия доклад искам да ви информирам
за по-важните въпроси, дискутирани на Съвета. 

Работата на Съвета протече при следния дне-
вен ред:

27 май 2011 (петък)
Част първа:
1. Откриване на сесията с изказвания на:
– председателя на Международния съюз

Жан-Пол Декор;
– председателя на Националния съвет на пол-

ския нотариат Лех Борземски;
– министъра на правосъдието на Република

Полша – Кршищов Квиатковски.
2. Външна тема: „Икономическо разузна-

ване“ –  изложение от  Филип Клерк, председа-
тел на Международната  франкофонска асоци-
ация за икономическо разузнаване.

3. Обръщение от президента на Европей-
ската асоциация на магистратите Жерар Рейснер.

4. Доклад на президента на Съвета на нота-
риатите от Европейския съюз (CNUE) Рудолф
Кайндл.

Част втора:
5. Установяване на присъствие и кворум за

работа.
6. Представяне на нови съветници.
7. Приемане на Протокола от сесията на

Генералния съвет, проведена на 30 септември
2010 г. в Маракеш, Мароко.

8. Информация относно дейността на пре-
зидента на Международния съюз Жан-Пол
Декор от 1 януари 2011 г.

9. Запознаване с решенията на Управител-
ния съвет на Международния съюз: от Париж (28
януари 2011 г.) и от Варшава (26 май 2011 г.).

10. План за работа на континенталните
комисии и информация за работа им  (Африка,
Северна, Централна Америка и Карибския
регион, Южна Америка, Азия и Европа).

11. План за работа на интерконтиненталните
комисии и информация за работата им (ONPI –
Постоянна нотариална канцелария за междуна-
роден обмен, CCNI – Комисия за международ-
но нотариално сътрудничество, CC – Консулта-
тивна комисия, CTC – Комисия „Теми и кон-
греси“, CSSN – Комисия за нотариална социал-
на сигурност, CDN – Комисия по нотариална
деонтология, CDH – Комисия за правата на
човека, Представители пред международните
организации).

12. Работни групи:

ИНФОРМАЦИЯ

от редовно
заседание на

Генералния
съвет 

на Между-
народния съюз

на латинския
нотариат, про-

ведено във Вар-
шава на 27 и

28 май 2011 г.
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1. Титули на правото на собственост;
2. Свободно движение на нотариални

документи;
3. Партньорство с международните органи-

зации.
13. XXVII конгрес на Международния съюз

на латинските нотариати – Лима, Перу – 2013 г.
– теми и международни координатори.

28 май 2011 г. (събота)
Част трета: 
14. Вътрешна тема: Развитие на нотариал-

ните компетенции
– Въведение от Пиер Беке, координатор за

докладите;
– Континентални доклади: Африка, Аме-

рика, Европа и Азия.

* * *
Сесията на Генералния съвет беше открита от

г-н Жан-Пол Декор, председател на Меж-
дународния съюз на латинските нотариати. В
своето изложение той изтъкна, че нотариусите са
гаранция за правната сигурност и социалния
прогрес, а без тази сигурност не може да има
трайно развитие на икономиката на една държа-
ва. От друга страна, нотариалната дейност е спо-
ропрепятстваща и ролята на нотариуса е да
направи така, че да бъдат избегнати бъдещи спо-
рове между страните, като по този начин изклю-
чително се облекчава работата на съдилищата.
Нотариусите са израз на сътрудничество и функ-
циониране на публичния и частния сектор и те са
носителите на прозрачността в едно общество и
основните инструменти в борбата с корупцията и
прането на пари.

Към присъстващите съветници изказване
направиха и председателят на Националния
съвет на полския нотариат Лех Борземски, както
и г-н Кршищов Квиатковски, министър на пра-
восъдието на Република Полша. Председателят
на Полския нотариат изтъкна, че много от кри-
зите в световен мащаб са непредвидими, но те са
преодолими, ако държавата се грижи за сигур-
ността на сделките в гражданския оборот и за
правната сигурност като цяло. Министърът на
правосъдието отбеляза, че последните десет годи-
ни полският нотариат е изживял ренесанс, както
и че през тези години с развитието на нотариата
се е повишила и сигурността. „Аз чувствам голя-
ма сигурност, когато днес влизам в нотариална
кантора“ – заяви той. В своето изказване същият
спомена, че до един месец Полша ще поеме
председателството на Европейския съюз и през

този период ще бъдат положени усилия в разре-
шаването на някои възникващи проблеми в казу-
сите с международен характер, като даде за при-
мер наследяването с международен елемент. В
тази връзка министърът заяви, че ще работи уси-
лено по унифицирането на удостоверението за
наследяване и създаване на единна система.

Сесията продължи с изказването на г-н Филип
Клерк – председател на Международната франко-
фонска асоциация за икономическо разузнаване,
на тема „Икономическо разузнаване“.

Изложението започна с дефинирането на
понятието „икономическо разузнаване“ като
съвкупност на координирани дейности по при-
добиване, обработка и предаване на информа-
ция, свързана с икономическите субекти. Той
уточни, че трябва да се прави разлика от иконо-
мически и индустриален шпионаж, защото ико-
номическото разузнаване се извършва открито,
като се използват единствено публични източни-
ци на информация и законни начини. Икономи-
ческото разузнаване трябва да се разбира като
стратегия. Ако искаме да напредваме и прогреси-
раме, а не да изчезнем, трябва да имаме страте-
гия, защото този, който няма стратегия за бъде-
щето, няма бъдеще. Стратегията трябва да се
изгражда не само на ниво държава, а на ниво
професионални организации и дори на ниво
индивид.

Светът днес е под огромното влияние на
хиперконкуренцията, мултиполярен  и с много
икономически функции. Всичките сфери на
общественото развитие – например медицината,
здравеопазването, образованието, правото – са
под влияние на тази хиперконкуренция и на гра-
ницата на либерализацията. „Припомнете си
само за „Doing business“ информациите на Све-
товната банка, които крият опасност за  вашата
професия. Затова светът, който представлявате
вие, и всичко онова, което е ваш принос за прав-
ната сигурност на една държава, добре ли се пре-
зентира сред световните центрове на властта“–
заяви той.  

Тук се припознава и голямата роля, която има
Генералният съвет като орган, разполагащ с
огромна мрежа за познания за развитието на
нотариата във всяка държава членка, а съветни-
ците със своето образование, познания и
възможности за анализ трябва да бъдат връзката в
създаването на такава стратегия. От това зависи
дали професията нотариус и нотариалната дей-
ност ще съществуват и ще влезнат в ХХI век още
по-консолидирани.

След това кратко представяне се изказа г-н
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Герхард Рейснер, председател на регионалното
сдружение на Европейския съюз на съдиите,
който изложи основните цели на Европейската
асоциация на съдиите. Той подчерта, че тази
организация е основана през 1953 г. в Залцбург,
Австрия, и представлява международна неполи-
тическа и професионална организация, в която
членуват само национални организации на съди-
ите. Главна цел е запазването на независимостта
на съдебната власт, като основна предпоставка на
съдебната власт и гаранция на правата и свободи-
те на човека. В тази международна организация
членуват 74 национални асоциации от всички 5
континента. Съюзът има 4 комисии, чиято цел е
изследване на проблемите на съдебната система и
статута на съдиите, гражданско право и граждан-
ска процедура, наказателно право и наказателно
производство, както и публично право. Въз
основа на националните доклади комисиите пре-
глеждат въпросите от общ интерес за страните
членки като се вземат предвид и сравнителните
съображения. Съюзът има консултативен статут в
Обединените нации (в Икономическия и социа-
лен съвет и Международното бюро на труда) и в
Съвета на Европа.

През 1986 г. е била създадена група, работе-
ща в областта на гражданското право, която
работи в тясно сътрудничество с нотариусите.
Благодарение на своя опит и компетентност
нотариусите могат да предлагат изменения в дей-
стващото законодателство с оглед сигурността на
сделките. В края на своето изложение г-н

Рейснер благодари, че е поканен на този така
важен форум на Международния съюз на латин-
ските нотариати и подчерта необходимостта от
по-нататъшно сътрудничество между двата
съюза.

В края на встъпителната част свое изказване
имаше и г-н Рудолф Кайндл, председател на
CNUE, който накратко запозна съветниците с
предстоящия III конгрес на европейските нота-
риуси, който ще се проведе в Брюксел на 28 юни
2011 г. и на който ще присъстват нотариуси от
цяла Европа, както и уважавани преподаватели
от света на политиката, науката и правото. Тема-
та на срещата ще бъде „Перспективи на европей-
ското право на търговските дружества“.

След рутинните точки от дневния ред (опре-
деляне на кворум, представяне на новите съвет-
ници, приемане на дневния ред и протокола от
предишното заседание на Генералния съвет) се
премина към останалите точки от дневния ред:

Преглед на дейността на председателя на
Международния съюз на латинските нотариати в
периода от 1 януари 2011 г. до Генералния съвет
във Варшава. В своето изложение председателят
посочи, че е провел 18 срещи в различни страни
на високо ниво – например с представители на
виетнамското правителство, където през 2008 г.
е приет Закон за нотариусите, в Конго – където
се работи в сътрудничество с министъра на пра-
восъдието за създаване на Закон за нотариусите,
в Бразилия, Мароко, Сан Марино и други стра-
ни, на които са дискутирани въпроси, свързани с
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развитието на местните нотариати.
Следваща точка от дневния ред беше  пред-

ставяне на Решенията на Управителния съвет на
Международния съюз на латинските нотариати
от неговите заседания в Париж на 28 януари
2011 г. и във Варшава на 25 май 2011 г.

Като по-интересни могат да се посочат след-
ните (Париж):

– Съгласие за асоциирано членство на нота-
риусите от Нов Южен Уелс и Виктория (Австра-
лия) и Обществото на нотариусите от Англия и
Уелс (Обединено кралство);

– Съгласие относно плана и програмата за
работа на председателя на Международния съюз
на латинските нотариати; 

– Съгласие за оформяне на три работни групи
на теми: Собственост, отношения с международ-
ни организации и движението на актовете;

– Съгласие за назначаване на представители
на Международния съюз на латинските нотариа-
ти в различни международни организации;

– Избор на теми за Генералния съвет във Вар-
шава – Икономическо разузнаване.

Решения, взети във Варшава:
� Съгласие за включване на Международния

съюз на латинските нотариати в мрежата GLTN
(Global Land Tool Network), която включва екс-
перти и организации, които сътрудничат с UN-
HABITAT на тема „Поземлените книги“;
� Съгласие за срещи между Международния

съюз на латинските нотариати и GIZ (Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit), за
да се проучат възможностите за подписване на
протокол за партньорство;
� Препоръка на Общото събрание  на

Международния съюз на латинските нотариати за
отмяна на членството в него на нотариата от
Луизиана (САЩ);
� Изготвяне на документ „Ролята на нота-

риуса в правовата държава“, който ще послужи
на нотариатите във всяка страна поотделно;
� Да се даде мандат на представител на

Международния съюз на латинските нотариати
да се срещне с ръководството на нотариатите на
Common Law в Болоня, за да им обясни разли-
ките на нотариусите от гражданското право с
нотариуси от Common Law и причините, защо те
не могат да бъдат членки в Международния съюз
на латинските нотариати;
� Определяне на тема за конгреса в Лима,

Перу, 2013 г. „Семейното и наследственото
право в светлината на новите социални отноше-
ния“.

По следващата точка от дневния ред бяха про-
четени докладите, изготвени от континенталните
комисии – Африка, Северна и Централна Аме-
рика и Карибския регион, Южна Америка, Азия
и Европа).

За нас, разбира се, по-голям интерес предста-
влява докладът за Европа. Изложение направи
президентът на Комисията по европейските
въпроси (CAE) Марио Миколи, който инфор-
мира Съвета, че първата среща Комисията е про-
вела в Тирана през април тази година. Там пред-
седателят на Комисията заедно с председателя на
Международния съюз на латинските нотариати и
зам.-председателят на Международния съюз на
латинските нотариати за Европа са се срещнали
със зам.-министъра на правосъдието на Алба-
ния, както и с председателя на Събранието на
Албания, които с голямо внимание са се запозна-
ли със същността и принципите на нотариатите от
латински тип. Министърът е дал обещание, че ще
организира втори семинар на тема „Електронен
акт“. 

Пленарната сесия на CAE бе положително
оценена от г-н Джакомо Оберто от Между-
народния съюз на съдиите, с която CAE сътруд-
ничи вече няколко години. Отношенията между
двете организации сега са институционализирани
с оглед на участието на г-н Рейснер на Генерал-
ния съвет във Варшава. Планира се сътрудниче-
ството да продължи по една доста тежка като
проблематика тема, която в същото време е от
основно значение и това е: Достъпът до профе-
сията и образование на съдии и нотариуси.

В своята програма за бъдещата работа на CAE
г-н Миколи заяви, че тя ще се базира на основ-
ния принцип на функциониране на тази коми-
сия и това е засилване на връзките и чувството за
общност между нотариатите в Европа.

Тази цел предполага поддържане на тесни
връзки с всички европейски нотариални институ-
ции като: CNUE, IRENE, Съвета на Европа, с
националните нотариални институти за изслед-
вания Deutsche NotarInstitut, Cridon, HIN, Uffi-
cio Studi и др.

Вторият инструмент, който ще допринесе
голяма ефективност, е създаване на Европейска-
та нотариална академия, и винаги, когато това ще
е възможно, CAE ще провежда съвместни засе-
дания.

Доклад бе представен и от зам.-председателя
на Международния съюз на латинските нотариа-
ти за Европа Рафаел Гомес Ферер Сапина, който
посочи последиците на икономическата криза
върху европейските нотариати, която принуди
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нотариусите да практикуват, вземайки доста
тежки мерки за икономии, за да могат да се адап-
тират към новите условия и намаления обем на
работа.

В своето представяне той отбеляза и встъпва-
нето си в длъжност на новия президент на
Международния съюз на латинските нотариати
г-н Жан-Пол Декор, нотариус от Марсилия,
Франция, дългогодишен активист в различните
органи на Международния съюз на латинските
нотариати, което го прави един от най-големите
познавачи на ситуацията в световния нотариат.
Спря се също и на встъпването в длъжност на
mредседателя на CNUE, г-н Рудолф Кайндл,
нотариус от Виена, Австрия, като му пожела
ползотворна работа.

Освен това бяха споменати и следните събит-
ия и дейности, проведени през този период:

– Отбелязване на 200 години от Граждан-
ския кодекс на Австрия;

– Сътрудничество на Комисията за евро-
пейски въпроси и Европейската нотариални ака-
демия;

– Заседание на CAE в Тирана, април 2011 г.
– Провеждане на Първия правен форум в

Санкт Петербург на 19 и 21 май 2011 г. под
председателството на руския президент
Медведев;

– Медиация – в тази връзка беше спомена-
то, че 21 май 2011 г. е крайната дата, до която
националните законодателства на държавите
членки трябва да бъдат хармонизирани с Дирек-
тива 2008/52/CE на Парламента на Съвета на
Европа.

Във връзка с точка 13 от дневния ред Генерал-
ният съвет реши темите за работа на Конгреса в
Лима да бъдат следните:

1. „Семейното и наследственото право в свет-
лината на новите социални отношения“;

2. „Сигурността на пазара на недвижими
имоти: инструменти за регулиране“.

28 май 2011 г.(събота)
Целият работен ден  бе посветен на темата

„Еволюция на нотариалните правомощия“. За
да могат да бъдат обхванати докладите на всички-
те 81 страни, бяха определени по три докладчици
за всеки континент. Предмет на анализ бяха
развитието на правомощията на нотариусите в
отделните страни в различни области на правото
(намаляването на такива в определени страни и
увеличаването им в други страни).

Доклад за развитието на правомощията на
нотариусите в България и въобще като цяло за

развитието на българския нотариат през послед-
ната година беше изготвен и предоставен на
Генералния съвет от мен в качеството ми на член
на Генералния съвет. В него беше изтъкната
основната задача на Нотариалната камара на
Република България през изминалите месеци, а
именно противодействието на измамите с недви-
жими имоти, приемането и  влизането в сила на
важни и дълго обсъждани промени, касаещи
сигурността на гражданския оборот и работата на
нотариусите, а именно: Промените в ЗННД,
касаещи достъпа на нотариусите до Национална-
та база данни „Население“, поддържана от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, както и до Националния
автоматизиран информационен фонд за българ-
ските лични документи – „Национален регистър
на българските лични документи“; Промените,
касаещи плащанията между страните по сделките,
да стават изключително и само по банков път за
суми над 10 000 лв., което има важно значение
относно сигурността на сделката; Възпрепятства-
не измамите с недвижими имоти (вследствие
невъзможността да се реституира цена, която е
укрита), възпрепятстване и противодействие на
прането на пари, изобщо прозрачност при пла-
щането при сделки с недвижими имоти, с оглед
установяването на фискални задължения. 

Не мога да не спомена и за думите на г-н Пи-
ер Беке, който като координатор на докладите
отдели особено внимание на постиженията на
българския нотариат през последната година,
като изказа пред цялата аудитория своето задо-
волство от постигнатите нови законодателни
практики, както и за целия този процес, касаещ
създаването на комплексни промени за противо-
действие на измамите с недвижими имоти и
въобще за увеличаване на правната сигурност
при сделките с недвижими имоти в Република
България.

С оглед големия обем на информацията отно-
сно развитието на нотариалните компетенции в
другите страни членки на Международния съюз,
поемам ангажимент да изготвя сравнителен ана-
лиз, който да предоставя по електронен път на
председателите на регионалните колегии, които
да го доведат до знанието на колегите. 

Нотариус Красимир Анадолиев,
член на Генералния съвет 
на Международния съюз 

на нотариатите от латински тип
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На 28 юни 2011 г. в Брюксел се състоя
Третият конгрес на европейските нотариуси,
организиран от Съвета на нотариатите от
Европейския съюз (CNUE). Това е органи-
зация, в която членуват 27 нотариата от дър-
жавите – членки на ЕС. Първият конгрес се
състоя в Рим през 2005 г., а вторият – през
2008 г. във Варшава. В конгреса участваха
500 делегати от различни държави – предсе-
датели и зам.-председатели на нотариални
камари, нотариуси, пом.-нотариуси, журна-
листи, фоторепортери, съдии и адвокати. От
Германия – 43 делегати, от Австрия – 60, от
Франция – 22, от Италия – 35. Най-много-
бройна бе групата на Гърция – 88 представи-
тели.

Конгресът се проведе в Двореца на конгре-
сите на Брюксел, разположен в сърцето на
европейската столица и в непосредствена бли-
зост с основните културни и исторически

места на Брюксел – Гранд Плас, Кралския
дворец, Катедралата, Музея на гр. Брюксел,
Университета и др. Мотото му бе: „Икономи-
ка-Право-Финансиране“, а тема на събитие-
то: „Перспективите на европейското друже-
ствено право за малките и средните предпри-
ятия (МСП)“.

Конгресът започна с поздравление до деле-
гатите от Барт Ван Опстал – президент на
Кралската федерация на белгийския нотариат,
а бе открит от Рудолф Кайндл – председател
на Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE). В
словото си той подчерта, че стопанските и
финансовите рамки ще бъдат рещаващи за
правно-политическите решения на ЕС отно-
сно сегашното състояние на МСП, както и
възможността да се дискутират вариантите за
тяхното финансиране. Основните задачи на
Третия конгрес на европейските нотариати
бяха свързването на търговските регистри и

ТРЕТИ КОНГРЕС 
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НОТАРИУСИ  
28 юни 2011 г., Брюксел, Белгия
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Директивата за прехвърляне на седалището.
Като нотариуси, подчерта той, ние трябва да
познаваме добре стопанските и правните
нужди и изисквания на нашите клиенти, в
това число и на предприемачите от МСП.
Затова CNUE при избора на темата за този
конгрес не се ограничи само до правните
въпроси, а съзнателно акцентира на икономи-
ческата обстановка и тяхното финансиране.
Той специално благодари на Барт Ван Опстал
като президент на белгийския нотариат за
приноса на Белгия при разработването на
тези въпроси. Особена благодарност изказа на
гръцките колеги, които, предвождани от тех-
ния президент Константинос Влахакис, така
многобройно се отзоваха на поканата за уча-
стие в този конгрес.

От страна на Европейската комисия поже-
лание за добра работа на конгреса изказа
Антонио Таяни – вицепрезидент на Европей-
ската комисия и европейски комисар за пред-
приемачество и индустрия, както и Гаяни
Питела – вицепрезидент на Европейския пар-
ламент. Изтъкна се голямата роля, която имат
нотариусите в областта на охраната на права-
та и се констатира, че „колкото по-големи
функции и компетентност имат нотариусите,
толкова по-малко работа ще имат съдиите“.

По първата част на конгреса „Иконо-
мика“ основен въпрос както в докладите, така
и в дискусиите бе: „Свърши ли вече криза-
та?“. Като се констатира, че това е една много

дълбока икономическа криза (особено мощна
е тя в Гърция) се подчерта, че кризата се отра-
зява и на пазара на недвижимостите. В раз-
личните даржави – членки на ЕС, кризата е с
различен интензитет. Специално за Германия
се изнесе, че най-страшното вече е в минало-
то и е достигнато предкризистното ниво. За
други държави като Румъния и Испания
излизането от кризата и достигането на пред-
кризистното ниво е още далече. По този
начин бе очертана днешната икономическа
ситуация за МСП в различните членки на ЕС.
За икономическите рамки на МСП, особено
в условия на криза, в дискусията участваха
Етиен де Галатай – икономически директор на
Банк Дегруф – Брюксел, Кристиан Хелмен-
щайн – икономически директор на Сдруже-
нието на австрийската индустрия – Виена,
Ролф Книпер – професор по гражданско и
стопанско право към Университета в Бремен,
и Хайнц Зукер – генерален директор на
Дирекция „Предприемачество и индустрия“
към Европейската комисия.

Взаимно свързване 
на търговските регистри
Липсата на връзка между отделните нацио-

нални фирмени регистри усложнява достъпа
до информация за дружества от други държа-
ви членки, което води до големи  разходи за
дружествата с трансгранична дейност  и до
липса на прозрачност за други фирми, потре-
бителите и правителството. 

През ноември 2009 г. в Комисията стар-
тира обществено проучване на възможности-
те за подобряване на сътрудничеството между
търговските регистри, а по отношение на про-
ект за законодателство се целят две неща: 

1. Да се осигури по-добър достъп до
информация за дружеството.

2. Да се засили правната сигурност по
отношение на планове и трансгранични сдел-
ки.

Относно свързването на регистрите
нот. Богдан Халада от Прага пожела да
стане така, че всеки нотариус от ЕС да може
да влиза в чужд национален търговски реги-
стър, да намира там едни и същи данни, а
нот. Рууд ван Хелден от Амстердам в диску-
сиите пожела да се използват едни и същи
книжа и документи, за да може например
един търговец от Полша да дойде в Амстер-
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дам и да може да използва документите си,
при това без апостил.

Архив на електронни документи 
и комуникация с Търговския регистър
В някои страни, например Германия и

Австрия, нотариусът има големи компетенции
в областта на корпоративното право. Той
изготвя документите, задържа в архива си
оригиналите и посредством електронен под-
пис извършва вписване (въвеждане на данни)
в Търговския регистър. Например в Австрия
търговският регистър е в електронна форма от
началото на 90-те години, но само за реги-
стъра. Самите нотариални удостоверявания
до 2006 г. са на хартиен носител. След 1 юли
2007 г. е възможно да се извършват вписва-
ния в търговския регистър от нотариуса
посредством електронен подпис. 

Финансиране на МСП – Мерки 
на Европейската инвестиционна банка
Европейската инвестиционна банка е

създадена 1985 г. съобразно Римския договор
към ЕС за насърчаване на инвестициите. В
дискусиите на конгреса се подчерта, че в бан-
ките ясно се забелязва кризата, а тя не е отми-
нала. Предприемат се мерки за подобряване
на икономическото и финансовото състояние.

В края на конгреса комисар Мишел Бар-
ниер от Франция и поемащите за следващите
шест месеца председателството от Унгария
представители на Полша пожелаха ползотвор-
на работа през следващите години. В ЕС има
няколко милиона МСП, които очакват своето
правно регулиране, по-добра икономическа
обстановка и по-добро финансиране, а нота-
риусите  ще имат важна роля в тази насока. 

Нотариус Станка Стайкова
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107-и конгрес
на френските
нотариуси

,,Ако не съществувахте, трябваше да ви създадем”

5–9 юни 2011 г., 
Кан, Франция

Тази ключова фраза от речта на министър-
председателя на Франция Франсоа Фийон
изразява почитта и доверието към професията
на нотариусите както от държавните органи,
било то министър или кмет, така и от нотари-
ус или обикновен гражданин. 

Един месец след филмовия фестивал в Кан,
на 5 юни 2011 г., по червения килим като
истински звезди се изкачиха около 3500
френски нотариуси, членовете на 107-ия
конгрес на френските нотариуси, чуждестран-
ни делегации от над 30 страни, гости на кон-
греса. В емоционални изказвания председате-
лят на Нотариалната камара на департамента
Алп Маритим – нотариус Ерве Паяр, предсе-
дателят на регионалния съвет при Апелативен
съд Екс-ан-Прованс – нотариус Франсоа
Бай, кметът на Кан – депутатът Бернар Бро-
шан, представиха своя регион, град Кан, кра-
сотите и природното разнообразие, както и
икономическия и социалния динамизъм. След
тях думата взе главният докладчик на конгре-
са, нотариус Оливие Енбергер, който пред-
стави четирите комисии, които ще работят по
време на конгреса: 

Първа комисия: Начало. Днес, за да се
включат в реалния живот, младите хора са
изправени пред редица предизвикателства,
свързани с финансови проблеми, като се

Тържественото
откриване на
конгреса

Председателят на Нотариалната кама-
ра на Република България Димитър
Танев заедно със своя колега, вече бивш
председател на македонския нотариат,
Златко Николовски, и Красимир Димит-
ров, преподавател по нотариално право



започне от обикновени покупки на стоки за
бита и се стигне до по-значителни инвести-
ции. Те се нуждаят от подкрепа, която обик-
новено се изразява в субсидия от страна на
родителите, предоставяне на жилище за пол-
зване по време на следването, учредяване на
временно право на ползване или предоставя-
не на безлихвен заем, а за покупка на жилище
се прибягва до банков кредит. 

Втора комисия: Предприемачество. В
момента създаването на малък бизнес (друже-
ство или предприятие) е решение на пробле-
мите с безработицата. Как да се финансира
едно такова начинание – с помощ от семей-
ството, предоставено или отпуснато финанси-
ране и какви ще бъдат последствията? По
всички тези въпроси разсъждава втората
комисия.

Трета комисия: Развитие. Какви са
възможностите за финансиране на предприя-
тието с оглед неговото развитие по-нататък. 

Четвърта комисия: Оценяване. Стой-
ността на една собственост е потенциален
източник на средства, необходимо е да се
намерят способи, за да се черпи от тях в пълна
безопасност.

Основните принципи, които четирите
комисии следваха, бяха:

– Яснота. Някои законови разпоредби
следва да бъдат изяснени или прецизирани,
особено що се отнася до нормите, приложими
за семейните отношения или за родителската

подкрепа.
– Опростяване. Някои правни

механизми при финансирането
трябва да бъдат опростени. 

– Сигурност. Създаване на
регистър на изплатените кредити от
частни лица. Промяна на клаузата
за собственост и предимствата,
които тя дава.

– Промяна. Създаване на
фидуциарна защита на лица в
неравностойно положение, отпу-
скане на ипотечен пожизнен заем в
рамките на семейството.

Главният докладчик нотариус
Оливие Енбергер отбеляза, че
парите не са метал, те са писмено

доверие и още, от правна гледна точка неси-
гурност и риск не са синоними. Нотариусът е
този, който регулира процеса и внася необхо-
димата сигурност с изготвянето на официал-
ния документ, т.нар. автентичен акт, който е
основното начало при овладяването на риска. 

„Вие сте моята златна палма“, така предсе-
дателят на Висшия съвет на френския нота-
риат – нотариус Беноа Рено, се обърна към
своите колеги. В спокоен и изпълнен с извест-
но любопитство тон към високопоставеното
присъствие на министър-председателя на
Франция, председателят Рено набеляза
донякъде бурните и ключови събития, които
са очертали последните четири години за
нотариата. (Речта на председателя Беноа
Рено публикуваме по-долу).

Министър-председателят на Франция
Франсоа Фийон бе посрещнат с продължи-
телни аплодисменти (неговата реч също
публикуваме по-долу). Той подчерта привър-
заността и близостта на френските граждани с
техния нотариус и поздрави приноса на нота-
риата в публичния дебат чрез активното му
участие в законодателното развитие на стра-
ната. Основното в изказването му бе: „Бъде-
щето е отворено за вас и залозите на модерния
свят непрекъснато изискват вашето вещно
мнение на юристи и активното ви участие в
икономическия и социалния живот“. 

Ден преди тържественото откриване на
конгреса, на 5 юни, след обяд, в залата на
кметството на Кан се проведе Общото събра-
ние на Международния институт за история
на нотариата „Гномон“. На събранието при-
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съства председателят на Международния съюз
на нотариата Жан-Пол Декор. Международ-
ният институт за история на нотариата е асо-
цииран към Международния съюз на нота-
риата. В изказването си Жан-Пол Декор спо-
дели своята привързаност към този институт и
подчерта, че това е ключова организация,

която със своята дейност
съдейства за разпространение-
то на влиянието на френския и
латинския нотариат по света.
Той уведоми присъстващите за
гласуването на Закон за нота-
риата в Сърбия на 11 май т.г.,
за увеличения брой нотариуси
в Мадагаскар, за проявения
интерес за влизане в Междуна-
родния съюз на нотариата на
нотариусите от Британска Ко-
лумбия (Канада), провинциите
Виктория и гр. Сидней в Ав-
стралия. На събранието бяха
гласувани  промени в Устава на
института, както и приемането
за членове нотариатите на Ту-
нис и Перу. Председателят на
института Ален Моро набеляза
новите проекти, които включ-
ват: историческата експозиция
от Маракеш да се организира в
Квебек, друга експозиция на
писмени документи в Париж,
експозиция на Комисията по
нотариалните архиви на Вис-
шия съвет на архивите в Пол-
ша, ХIII колоквиум, който ще
бъде посветен на дейността на
табелионите в древността и на
нотариусите. Изказана бе
молба да се активизират нота-
риусите да изпращат материали
за списанието „Гномон“. Ален
Моро специално благодари за
информацията, която се
публикува в нашия Нотариа-
лен бюлетин относно общите
събрания и дейността на ин-
ститута.

На 6 юни след обяд се про-
веде редовно и извънредно
Общо събрание на Асоци-
ацията на нотариатите франко-

фони. Освен председателя на Асоциацията,
нот. Лоран Дежоа, присъстваха и председате-
лят на Висшия съвет на френския нотариат
нот. Беноа Рено и председателят на Между-
народния съюз на нотариата нот. Жан-Пол
Декор. Гласуван бе протоколът от събранието
на асоциацията от Бордо 2010 г., присъства-

Министър-председателят на Франция 
Франсоа Фийон

Общото събрание на Международния институт за
история на нотариата „Гномон“ – председателят на
института нот. Ален Моро, председателят на
Международния съюз на нотариата нот. Жан-Пол
Декор
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щите бяха информирани за извършеното в
периода между двете събрания. Основният
акцент на асоциацията е поставен върху снаб-
дяването с документи за собственост гражда-
ните от африканските страни. Нот. Абдулав
Харису запозна участниците с книгата, която
е издал – „Земята, едно човешко право“. Тази
книга за първи път дава предложения за изго-
твяне на сигурни поземлени документи.
Става въпрос обикновените хора да бъдат

подпомогнати в този процес и
това да доведе до по-голяма
социална справедливост и ико-
номическо развитие на регио-
на. На заседанието присъства и
генералният секретар на Асо-
циацията Анри Капитен, който
представи дейността й през
2010 г. и набеляза основните
й цели и задачи за тази година. 

На 7 юни в 10.45 ч. бе
организирана среща между
представители на Висшия съвет
на френския нотариат, пред-
ставляван от председателя Бе-
ноа Рено и на Нотариалната
камара на България, предста-
влявана от председателя Дими-
тър Танев. Бяха обсъдени
въпроси от общ интерес, реше-
нието на Европейския съд
относно изискването за граж-
данство и бъдещите дейности в
рамките на Договора за
сътрудничество. След плодо-
творния разговор двамата
председатели подписаха Анекс
към Договора, с който същият
бе продължен за още две годи-
ни. Нотариалната камара на
Република България и Вис-
шият съвет на френския нота-
риат ще си сътрудничат за
развитието на новите техноло-
гии, всяка година максимум
пет български нотариуси фран-
кофони ще могат да участват в
Нотариалния университет по
темите, посочени от самите
участници. И двете организа-
ции се ангажират да организи-
рат съответно през 2012 г. във

Франция и през 2013 г. в България, VI и VII
съвместен семинар по тема от общ интерес.
Тези семинари са публични и отворени за
всички юридически професии, за академич-
ния свят и политическата класа на двете стра-
ни. Темите за следващите семинари могат да
са свързани с новите технологии. По молба на
съответния нотариат могат да бъдат организи-
рани тематични посещения с цел проучвания.
Делегациите не трябва да бъдат повече от

Подписване на Договора за сътрудничество от
председателя на Нотариалната камара на Република
България Димитър Танев и председателя на Висшия
съвет на френския нотариат Беноа Рено
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петима души. Едно посещение може да
бъде посветено на нотариалната застрахо-
вателна система във Франция. Френският
и българският нотариат ще се информират
взаимно за развитието на законодател-
ството в техните страни и ще се концен-
трират върху общите за тях интереси, осо-
бено от международен и европейски
характер. Страните се задължават да  си
сътрудничат в защита на общите интереси
в рамките на Международния съюз на
нотариата и на Съвета на нотариатите от
Европейския съюз, особено що се отнася
до автентичните актове. Двата нотариата
ще се опитат да засилят ролята на нотари-
уса в сферата на икономическото разви-
тие. Сравнително нова инициатива е
организирането на нотариални срещи във
Франция (2012) и в България (2013).
Тези срещи са под формата на малки кон-
ференции, по време на които френските и
българските нотариуси да се обръщат към
българи, пребиваващи във Франция и
обратното, по повод практически транс-
гранични казуси. Тези конференции не са
място за индивидуални разговори, но
могат да бъдат последвани от въпро-
си/отговори с цел подпомагане на граж-
даните. 

В края на церемонията двамата пред-
седатели си размениха подаръци, като на
г-н Беноа Рено бе подарена картина от
български художник, изобразяваща Ста-
рия град Несебър.

По време на конгреса бяха проведени
още много други срещи и разговори с
представители както на френския нота-
риат, така и на чуждестранните нотариати.

Жоржина Златева

Красимир Димитров с нотариус Валерия
Рачева – РС Кнежа, и Жоржина Златева –
административен секретар на камарата

Знамето на Република България на
крайбрежната улица „Кроазет“ в Кан
(знамената на всички държави – членки на
Европейския съюз, бяха представени под
формата на бонбони)
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Господин Министър-председател, 
Господин Министър на правосъдието, 
Господин Префект,
Госпожи и господа депутати,
Госпожи и господа висши чиновници, 
Госпожи и господа президенти, 
Госпожи и господа,
Драги колеги,
В рамките на мандата на Висшия съвет, първа-

та реч, произнесена на конгреса пред 3500 коле-
ги, е най-очаквана, тъй като се произнася шест
месеца след избора, бележещ една първа равно-
сметка и очертаващ перспективи за следващата
година.

При това, когато младият президент, какъвто
съм аз, се изразява не само пред колегите си, а и
пред висшестоящите държавни институции, ще се
съгласите, господин Министър-председател, че е
нормално той да се вълнува.

Трябва да ви уверя обаче, че съм спокоен, тъй
като говоря пред зала, която Ви посреща с удо-
волствие.

Както подчерта президентът Брюжерол, за
първи път, откакто си спомнят нотариусите, ми-
нистър-председател придружава министъра на
правосъдието, за да участва на уводната ни сесия.

Вероятно ще ни кажете, господин Министър-
председател, как трябва да тълкуваме вашето при-
съствие.

Що се отнася до мен, виждам в него знак за
доверието на държавата в своите нотариуси.
Нотариусите, които изпълняват публичната си
мисия, независимо от икономическите, финансо-
вите или политическите сътресения.

Но, господин Министър-председател, ако Ви
моля да ни осветлите, то е, защото изпитахме
съмнение.

Да! Дълги се оказаха годините, в течение на
които, люлян между доклади и консултации, нота-
риатът бе обвиняван за всички злини.

Какво се случи, за да очакваме с такова нетър-
пение Вашето посещение и да тръпнем в очаква-
не на това, което ще ни кажете?

Какво се случи, че нотариусите, които поради
самата природа на занятието си трябва да внуша-
ват доверие на потърсилите помощта им, да оча-
кват самите те с такова нетърпение знак на дове-
рие от страна на правителството?

Ще ми кажете, че уводът ми е прекалено дра-
матичен. Защото нищо не оправдава това нару-
шение на спокойствието, характерно за нотариу-
сите.

И вече отгатвам въпросите Ви:
Липсвало ли ви е попечителство? Справедливо

е да се признае, че както при Рашида Дати, така и
при Мишел Мерсие, нашите министри на пра-
восъдието са се отнасяли с внимание към нашите
проблеми.

Да не би полето ни на правомощия да е било
ограничено? И тук също заслужава да се отбеле-
жи, че то бе по-скоро укрепено.

Да не би правителството да е пропуснало да
защити професията ни пред Европейския съд в
Люксембург? Съвсем не, и това трето отрицание
изглежда достатъчно, за да се убедим, че съмне-
нията ни са били погрешни.

При все това, тъй като наближава краят на
важни срокове за нашата страна, които ни подти-

Слово 
на председателя 
на Висшия съвет на
френския нотариат 
Беноа Рено 
на конгреса в Кан,
6 юни 2011 г.

,,Вие сте моята златна палма“
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кват към равносметка, бих желал да се върна към
четирите изтекли години, за които се изписаха
множество доклади. Четири години, белязани с
Вашето присъствие, което им придава смисъл.

На този въпрос ще посветя първите си разсъж-
дения.

Актуалните новини идват от Европа. Намек-
нах накратко за това. Става дума за документа,
засягащ условието за националност на нотариуси-
те, в който Европейската комисия, подкрепена
единствено от британското правителство, отправя
упрек към деветнадесет страни членки, сред които
е и Франция.

Настоящото положение на нотариата е, есте-
ствено, засегнато от това. На въпроса ще посветя
втори раздел от речта си.

И накрая, ще стигна до въпроса за бъдещето не
само на нашата професия, през призмата на про-
екта на френските нотариуси „Хоризонт 2020“,
но и до въпроса за бъдещето на нашата страна,
през призмата на предложенията, които нотариу-
сите ще отправят към тези, които ще поемат Пре-
зидентството на Републиката през май 2012 г.

И наистина, приемайки всяка година в нашите
офиси по двадесет милиона граждани за цялата
територия, ние сме в състояние да изразим чрез
предложения това, което очакват французите.

Нашите конгреси го доказват всяка година.
Този, който председателства Анри Брюжерол, не
ще изневери на тази традиция, както следва да се
предполага, като се вземе предвид отличният
екип, който той е събрал.

По този повод държа да поздравя от името на
всички вас, екипът от наши колеги, които от две
години са се посветили на организацията на кон-
греса и на изготвянето на този доклад със забеле-
жителни качества.

Преди да ви върна към миналите четири годи-
ни, бих желал да отправя благодарност и към
министъра на правосъдието господин Мерсие за
присъствието му сред нас. Тъй като от деня на
назначаването си той засвидетелства интерес към
нашата професия.

Първа част:
Един национален ежедневник писа неотдавна,

че президентът на Републиката желаел да получи,
за равносметката от своята дейност като държавен
глава, цитирам: „обикновен, чисто нотариален
документ, който да служи за помагало на народ-
ните избраници...“

След като прочетох този материал, изразих

благодарността си на господин Саркози за тази
бележка, която изтълкувах като форма на призна-
ние на строгостта, с която моите колеги съставят
документите, които на езика на нотариусите носят
името „опис“.

Подканям ви да се посветим на това упражне-
ние.

Отначало, нека си спомним, че един законен
стремеж за постигане на простота и икономия при
публичните политики доведе до решение да се
прибягва до услугите на нотариата за разрешаване
на разводите по взаимно съгласие.

Това далеч на беше единствената инициатива в
тази област.

Касаеше се да се облекчи дейността на съдеб-
ните органи, за да се посветят на други, по-важни
дейности – нещо, което всеки може да разбере.

Но що се отнася до развода, нотариусите,
които не можеха да направят нищо, си навлякоха
всеобщо презрение и е добре известно какво
последва.

Именно в този контекст на господин Атали бе
възложено да изготви доклад по въпроса, подпо-
могнат от екип експерти.

Голямо беше изумлението ни, когато открихме
в неговия опис „а ла Превер“ поредица от предло-
жения, сред които най-малко учудващи не бяха
тези, касаещи юридическите професии и 216-ото
решение, отнасящо се до нотариата, без при това
нито един нотариус да е бил включен в този екип.

А от друга страна, съставителите му далеч не
призоваваха да се премахне нашата достойна
професия, а напротив, да се увеличи броят на
нотариусите.

И щом в този доклад се изразяваше загриже-
ност да се освободи френското общество от огра-
ниченията, спъващи неговия напредък, то тази
препоръка да се увеличи нашият брой може да се
тълкува единствено като израз на уважение.
Цитирам: „...като се спазват твърде стриктно кри-
териите за квалификация, компетентност и про-
фесионален опит, трябва да се пристъпи към
масово увеличаване на броя на нотариалните
офиси...“

Оказа се, че ние, без да изчакаме това пожела-
ние, сме поели курс към политика на развитие,
съгласувано с министерството.

И наистина, през 2006 г. изготвихме петго-
дишни планове за структурна адаптация, резулта-
тите от която свидетелстват за повишаване на броя
на нотариусите с 11,7 %.

Този резултат надхвърля целите, които сме си
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поставяли, тъй като икономическата криза доведе,
между другите последствия, до намаляване на
печалбите на нашите офиси с повече от 40 % и до
съкращаване на наетия в тях персонал с 12 %.

Днес чертаем насоките за възходящо развитие
през следващите 5 години и аз съм много благода-
рен на министъра на правосъдието за това, че се
съгласи да се преразгледа процедурата за лицензи-
ране от страна на CLON, за да стане тя по-бърза;
благодаря му и за това, че се съгласи с нас да се
намали срокът за разглеждане на досиетата на
нотариусите, назначавани на заплата.

Новите петгодишни планове ще бъдат подпи-
сани преди лятната ваканция и аз приветствам
усилията на председателите на камарата и на
регионалния съвет за ударното им изготвяне.

При тази неизбежна перспектива за растеж,
която се потвърди още от момента на моя избор,
аз ви призовавам, драги колеги, да проявим дър-
зост, тъй като е доказано, че с увеличаване на
предлагането се увеличава и търсенето. Прибягва-
нето до назначаване на нотариуси на заплата не
ще измести, разбира се, традиционните форми на
утвърждаване на нотариуси-титуляри на лиценз,
които се улесняват чрез възприетите нови проце-
дури. Но тук става дума и за отлична възможност
за утвърждаване на автентичността и за предоста-
вяне на дипломираните нотариуси на възможност
за напредък, надвишаваща хабилитацията.

А що се отнася до новите процедури, предло-
жени в закона за модернизацията, то те могат да се
разглеждат единствено като приети в интерес на
гражданите и държавата. Юридическото нотари-
ално инженерство не може да си поставя никакви
други цели. А капиталистическото професионално
взаимопроникване е мислимо само при условие,
че упражняваното от нас попечителство предпо-
лага с една и съща строгост всички структури да
бъдат подчинени на изискванията за контрол,
били те дружества, упражняващи либерална про-
фесия, или дружества, притежаващи участие.

И въпреки че докладът на Атали беше просто
доклад между множество други, то с него не при-
ключиха нашите грижи.

С писмо от 30 юни 2008 г. бе учредена
комисия за разсъждение със задача да изгради
концепция за една широка юридическа професия.

Заключенията на доклада й не бяха одобрени
и, меко казано, не ни харесаха.

Идеята за сливане беше една безсмислица.
Не може да се иска повече нотариат и същевре-

менно да се отрича това, на което той се основава.

В това отношение докладът Дароа е ясен, цити-
рам:

„Идеята да се прибегне до безпристрастен
професионален съставител на актове с публични
правомощия, за да се придаде на акта доказател-
ствена сила, равна на тази на клетва, дадена пред
съда, и изпълнителна сила, равна на тази на съдеб-
но решение, когато става дума за акт, ангажиращ
бъдещето, е традиционна за системата на граж-
данското право.“

Господин Министър-председател, нотариусите
ще се радват да чуят от Вас, че сте привързан към
нашата юридическа традиция, за която правото на
доказателство и следователно на автентичност е
основен камък.

Кризата с ипотечните кредити доказа чрез
обратното важността в съвременната епоха на
автентичността и дори отвъд Атлантика авторитет-
ни гласове изразиха съжаление, че във великата
страна не се използва нотариалната гаранция.

При все това, за адв. Дароа е било важно да
отговори на тази тенденция за юридическо само-
лечение, преумножена чрез интернет, и да пред-
ложи в случаите, в които гражданинът не желае да
прибегне до услугите на професионалист, пови-
шена сигурност чрез прибягване до юридически
съветник.

Много бързо бе постигнато съгласие, че
подобна роля може да бъде поверена единствено
на адвокати, които са на мнение, че други лица,
макар и овластени за това, не биха могли да я
изпълняват. И комисията Дароа измисли да се
прибягва до приподписване.

В изложението на мотивите към закона,
публикуван миналия 29 март, конкретизиращо
този закон, се уточнява: „Приподписаният от
адвокат акт не се предвижда да представлява трети
вид акт.“

Точно това бяхме разбрали.
Дори ако признаем за официален печат един

прост щемпел, дори ако наречем издаване на
официални документи едно просто архивиране,
дори ако се заблуждаваме, говорейки за придава-
не на автентичност, когато става дума само про-
верка, не ще можем никога чрез магия да превър-
нем един акт в равностоен на автентичния акт!

Всъщност, драги колеги, не би имало основа-
ние да се безпокоим от тази юридическа новост,
ако се съгласим с казаното от проф. Тиери, който
вижда в това действие застраховка срещу едно
твърде малко вероятно събитие: отказ от положен
подпис.
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Разбирам обаче тези от вас, които са смутени
от едно агресивно съобщение, способно да под-
държа заблуждение в съзнанието на лицата, пол-
зващи правото, като им внушава мисълта, че сме-
сица, лишена от юридическа строгост, може да
доведе до резултати, каквито гарантира единстве-
но автентичният акт.

И ако председателят на Националния съвет на
адвокатските колегии го цитира, припомняйки
операта „Прилепът“, то аз на драго сърце ще го
изпратя да види отново „Лешникотрошачката“.

Но този закон за модернизацията съдържа още
много други разпоредби, които ни интересуват
повече. Като се започне с факта, че в Гражданския
кодекс се включват разпоредбите на постановле-
нието от 1955 г. и се забранява регистрирането в
картотеката на несъдебни актове.

Освен това, новият чл. 710-1 на Гражданския
кодекс предвижда, че подаването с ранг на ориги-
нален публичен удостоверителен документ на
един частен документ, бил той приподписан или
не, дори с удостоверяване на писмен документ и
подписа, не ще води до формалности, целящи
информирането на трети лица за промените, вне-
сени в собствеността над недвижим имот.

Така че, драги колеги, ДА, съмнявахме се, но
ето че в закона е вписан символът на признаване-
то на предимството на автентичния акт, за което
сме се борили.

И ще се съгласите, че тези разпоредби не само
ни удовлетворяват, но и ни задължават.

Тъй като да носиш знамето на публичен слу-
жител има истински смисъл само ако в ежедневна-
та си дейност винаги насърчаваш и спазваш автен-
тичността.

Насърчаваме ли я? Като отдаваме непрекъсна-
то предпочитание на последната, което би било
несъмнено по-лесно, ако таксата за регистрация
не увеличаваше силно цената за това, по-специал-
но таксата за пълномощни.

Не сме ли длъжни да бъдем в служба всички,
които отварят вратата ни с несравнимата сила на
нотариалния акт? Не идват ли те да потърсят при
нас най-голямата сигурност: тази, която осигуря-
ва печатът на държавата? Това би трябвало да се
отнася и за предварителните договори.

Спазваме ли я? Искам тържествено да при-
помня стойността на нашата деонтология, която
всеки от нас приема, когато полага клетва.   Тези,
които гледат на нея като на бреме, нямат място в
нашите редове. Автентичността има своя последи-
ца: честта на публичния служител!

Законът от 28 март, освен че възстановява
нотариуса на точното му място при утвърждаване
на гражданския пакт за солидарност, определя
съдбата на саморъчно вписаните забележки.

Приветстваме премахването на едно задълже-
ние, което срещаше, меко казано, неразбиране.

Законът отрежда още една публична функция
на професията ни, отнасяща се до водене на ста-
тистика за недвижимите имоти, с което утвържда-
ва нашето предимство в тази важна област от
живота на нацията.

Чрез изчерпателното си захранване нотариал-
ните бази данни ще придобият надеждност, която
ще позволи да отговорим както на очакванията на
гражданите, касаещи стойността на имотите им,
така и на тези на публичните институции и на
професионалистите относно развитието на паза-
ра, каквото беше желанието на господин
министъра на жилищния фонд.

Този пазар е подложен на значителни колеба-
ния, с което семействата се оказват изложени на
несигурност, влияеща неблагоприятно на придо-
биването на имоти, въпреки че е желателно броят
на собствениците да расте. Констатираме, че тази
криза на доверие прекъсна стремежа на францу-
зите да придобиват имоти, който се беше очертал
като правило в рамките на широк кръг хора през
миналото десетилетие.

Сделките, извършвани в нашите офиси, отра-
зяват този голям контраст в положенията, който
утежнява съдбата на лицата, живеещи в необлаго-
детелствани райони.

Ето защо, господин Министър-председател,
представителите на нашата професия сме Ви осо-
бено благодарни, че решихте, въз основа на пред-
ложение от страна на господин Министъра на
правосъдието, да се преразгледа ценоразписът на
нашите такси, с което, от една страна, се компен-
сираха последиците от инфлацията и, от друга
страна, се взеха мерки за опростяване чрез въз-
приемане на обобщени фиксирани такси.

Така, в течение на изтеклите четири години,
два доклада мобилизираха енергията на нотариу-
сите. Заслугата им беше не само да укрепят наша-
та солидарност, но и да ни доближат до представи-
телите на нацията, които възприемаха автентич-
ността повече чрез нейните последствия, отколко-
то чрез нейните причини. Нашата мисия не е
приключила, защото е важно целесъобразността
на нашия юридически модел, както и нагаждането
му към изискванията на съвременната реалност,
да бъдат разбрани от по-широк кръг хора.
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Господин Министър-председател, служат Ви
жени и мъже, чиято цел е да  съдействат за пости-
гане на консенсус. Ежедневната ни задача се
състои в това да сближаваме противоречиви инте-
реси, да разрешаваме конфликти, да укротяваме
изблици на гняв, да сближаваме добросъвестните
хора.

Ще бъдем винаги налице на това поле на дей-
ност и сме готови да забравим обидите, стига те
най-после да престанат.

Един от кандидатите за председател на Нацио-
налния съвет на адвокатските колегии признава-
ше, че същността на нотариусите и адвокатите е
различна.

Необходими бяха четири години, за да бъде
призната тази проста истина. Сега трябва да я
признаят всички.

Втора част:
И така, ако действителността в рамките на

нашата страна укрепи нашето легендарно един-
ство, то и тази от Брюксел не ни остава длъжна.

Европейските институции не престанаха да
разширяват полето си на намеса.

Съветът на нотариата на Европейския съюз,
председателстван от нашия австрийски колега,
нотариус Каиндл, когото приветствам, поддържа
постоянен диалог с Комисията и Европейския
парламент, което доведе отгоре до появата на
документи като резолюцията на Парламента от
декември 2008 г., включваща препоръки към
Комисията относно автентичния европейски акт,
а отдолу, до взетото неотдавна решение от съда на
Европейския съюз.

Автентичният акт би могъл да послужи за вна-
сяне на яснота в проектите на Съвета и на Коми-
сията за създаване на европейско свидетелство за
наследство или за брачните режими.

По този начин нотариатът изразява своята
загриженост за изграждане на една Европа на
сигурност, свобода и справедливост.

От своя страна, институциите на Съюза, както
изглежда, включват измерението „автентичност“ в
своето законодателство и желаят европейските
граждани да се възползват от предимствата на
юридическата сигурност, които осигурява намеса-
та на нотариуса.

При все това, от 8 ноември 2000 г., Фран-
ция, а след това и редица други държави членки,
получиха предупреждение по въпроса за условие-
то за националност.

Известно е, че съдът отхвърли това условие за

достъп до професията на нотариус, изтъквайки,
че публичната роля на нотариуса не представлява
пряко и специфично участие в упражняване на
публичната власт.

Съдът уточнява в своите уводни съображения,
че възражението, изразено от Европейската
комисия, засяга единствено условието за нацио-
налност и че то не засяга нито организацията на
нотариата във Франция, нито другите условия за
достъп освен националността.

Той подчертава от друга страна, че възраже-
нието не се отнася до прилагане на разпоредбите
на договора за свободно предлагане на услуги.

За обосновка на това решение съдът твърди, че
при изпълнение на своите функции нотариусът не
решава и не налага свое решение, въпреки че
полага върху актовете, които регистрира, държав-
ния печат.

Какви заключения следва да се извлекат днес от
това?

Чисто и просто, че един европейски гражда-
нин, издържал успешно изпитите за проверка на
професионалните му познания, би могъл теоре-
тично да поиска да бъде назначен на работа в
нотариален офис.

При това, както подчертава канцлерството в
своето комюнике, премахването на това условие
не променя по никакъв начин статута на нотариа-
та, както и не засяга по никакъв начин качеството
на услугите, оказвани на семействата и предприя-
тията от нотариусите, които ще продължат да
гарантират юридическата сигурност на докумен-
тите, които регистрират.

Съдът набляга на факта, че нотариалните дей-
ности преследват цели от обществен интерес, а
именно, да се гарантира юридическата законност
и сигурност на актовете, сключени между частни
лица; преследването на тази цел представлява,
според съда, императивно основание от обще-
ствен интерес, позволяващо да се оправдаят някои
особености, присъщи на нотариалната дейност,
като контрола над процедурите по назначаване на
работа, намаляването на техния брой и още, пра-
вилата за определяне на възнагражденията, неза-
висимостта, несъвместимостта и несменяемостта,
характеризиращи нотариусите.

И така, следва, разбира се, да се вземе под вни-
мание решението на европейските съдии, но не
трябва да се впечатляваме, представяйки си недо-
статъчно обмислени и прибързани последствия.

Според дефиницията в договора нотариусите
изпълняват мисия от обществен интерес, публич-
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на функция, която оправдава да им бъде делеги-
рана от държавата част от публичните правомо-
щия.

Вие знаете, господин Министър-председател,
че е логично това решение да вълнува нотариуси-
те. И те ще се радват да чуят как го тълкувате.

Автентичността е в сърцето на правната систе-
ма на нашия континент. А Франция е нейна
люлка.

Нима френското правителство очаква от евро-
пейските институции да й диктуват на кого следва
то да делегира част от своите правомощия?

Трета част:
И сега? Изкушавам се да задам този въпрос.
Прекалено много превратности преживяха

нотариусите в течение на изминалите десетилетия,
за да се вълнуват от перипетиите на историята, но
за тях е много важно да действат, радвайки се на
подкрепата на този, който ги назначава.

Въпросите са прости.
Нуждае ли се държавата от нотариуси, които да

раздават доверието, свързано с държавния печат,
полаган върху основните документи на семейното
право, както и върху тези, с които се прехвърлят
вещни права или се създава сигурност?

Смята ли тя да отговори на очакванията на
предприятията да разполагаме с обновени нота-
риални служби, съвместими със световните стан-
дарти?

Желае ли тя, чрез изграждане на по-гъста
мрежа от множество нови публични служби,
гражданите да могат да ползват на място юриди-
чески услуги, с които да се търси непрестанно
постигане на равновесие между изразяваната от
страните воля?

Необходимо е обаче, драги колеги, в очакване
на отговори от държавата, които да оправдаят
нашите надежди, ние непрестанно да доказваме
способността си за адаптация и непоклатимата си
лоялност.

В това отношение председателят на Висшия
съвет разполага с множество доказателства за
добра воля от страна на нотариусите и за силната
им връзка с държавните служби, по-специално в
борбата срещу прането на пари, в която приносът
на нотариусите бе приветстван от Службата за
борба срещу нелегалните финансови операции,
независимо от рисковете, свързани с декларации-
те за съмнение.

Впрочем, може би е подходящо тези сигнали
да преминават през някаква специфична институ-

ция на Висшия съвет, чрез която да се създаде
подходяща предпазна дистанция.

В областта на новите технологии, които уча-
стват в модернизацията на държавата, нашата
професия продължава да бъде в челните редици,
но е важно да не се отпускаме и да запазим
постигнатата преднина.

Като се започне с телеактовете, трябва да
довършим започнатото дело. Националната нота-
риална камара ще помогне на малобройните
офиси, които изпитват затруднения, за да постиг-
нат желаното равнище. С въвеждане на Версия 4
ще можем да постигнем потенциал от 75 % теле-
публикувани актове.

Общо взето, дематериализацията на обмена
между офисите и публичните общности ще тряб-
ва да премине от стадия на тестове към ефективна
реализация, независимо от това дали става дума за
гражданско-правни операции, или за декларации
на намерение за отчуждаване; трябва да я насър-
чаваме в нашите отношения със SAFER (Друже-
ствата за устройство на недвижимите имоти и за
установяване в селска среда) или при контрола на
отчетите за управление на имущество при настой-
ничество.

Но голямото предизвикателство, което ни оча-
ква, драги колеги, е свързано с въвеждането на
електронния автентичен акт. Двадесет пилотни
офиса, които ще бъдат скоро последвани от 300
други, ще позволят от следващия месец януари
той да стане достъпен за всички. Нашите клиенти
очакват тази нова услуга, която ще намери чрез
видеоконференцията своето най-пълно приложе-
ние и ще премахне разделящите ни разстояния.

Квалификацията е друго средство, чрез което
можем да подобрим ефективността на нашите
офиси. Задължението да опресняваме уменията
си, което сме вписали отдавна в нашия национа-
лен правилник, но което бе неотдавна отразено и
в закона, ще затвърди волята ни в това отношение.
На националната нотариална камара се пада да
определя кои ще участват в квалификационните
30-часови курсове, които ще бъдат дефинирани с
постановление, публикуването на което предстои.
Според мен се разбира от само себе си, че резул-
татите от работата на комисиите към нашите кон-
греси трябва да се вземат предвид.

Този колективен и индивидуален ангажимент
се изразява и в придържане към качеството, което
непрестанно се повишава, ако се съди по непре-
къснатото нарастване на членовете на клуба на
получилите сертификат, чийто брой е показателен.
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Инвестирайте в качеството – заплатената цена се
забравя, но качеството се запазва.

Имаме намерение да постигнем нов напредък
и чрез прилагане на проекта на нотариусите
„Франция – хоризонти 2020“, първите резулта-
ти от който, докладвани от пилотните регионални
групи, са вече на разположение на офисите.

Ще представим и други начинания, като фир-
мения проект или въпросника относно потребно-
стите на офисите в областта на частното междуна-
родно право в един момент, в който канцлерство-
то работи за изготвяне на постановление за под-
помагане на консулите при изпълнение на нота-
риалните им функции.

Предприетото широко движение, равно на
което няма в историята на нашата професия, е
доказателство за наличие на динамика. Доказател-
ство за това е и изборът на нашия колега Жан-
Пол Декор за ръководител на Международния
съюз на нотариата (UINL).

Международният съюз на нотариата обединя-
ва днес 81 държави, след като към него се присъе-
диниха Тунис, Южна Корея, Босна и Херцегови-
на и Мавритания. Други страни също очакват да
бъдат приети: Монголия, Украйна и дори щатът
Виктория в Австралия, в който е възприето англо-
саксонското законодателство.

Позволете ми по този повод да поздравя 35-те
чуждестранни делегации, които ни оказаха честта
да присъстват на този конгрес. Каня ви на излож-
бата, организирана в този фестивален дворец, по
случай десетата годишнина на Шангхайския цен-
тър, който има толкова големи заслуги за възхода
на нотариалната дейност в Китай. И това не е
единствената страна, в която се утвърждава автен-
тичността. Господин Министър-председател, не
претендирам да бъда специалист по вноса и изно-
са, но констатирам, че има едни френски продукт,
който завладява всяка година все нови пазари,
който бе възприет както в Китай, така и в Русия и
който отговаря на потребностите на две трети от
световното население.

И този отличен продукт има красиво име:
АВТЕНТИЧНОСТ! Помогнете ни за неговата
промоция!

Впрочем операцията, която цели да се подпо-
могнат държавите и нотариатите при издаване на
сигурни и опростени официални документи на
собствениците на парцели в развиващите се стра-
ни, буди изключителен интерес.

Тези операции доказват, че е необходимо да се
осъществи тясна връзка между икономическия

растеж и юридическата сигурност.
Тази интензивна международна дейност не ни

кара да забравяме, че след по-малко от година
нашата страна ще преживее важни събития.

Изпълняваната от нас функция ни поставя в
досег с интимни подробности от живота на семей-
ствата, за които изпълняваме благородната задача
на учредители на законността.

Но тази функция ни прави и пазители на
френското общество.

На нас се пада да доведем до знание на тези,
които утре ще се стремят на поемат ръководство-
то на висшата магистратура, конкретни предложе-
ния, извлечени пряко от практиката ни, за да ги
възприемат, ако те съответстват на вижданията
им.

Не се съмнявам, че ще съумеете да събудите
интерес у вашия кандидат към нашите предложе-
ния.

Сборник, съдържащ двадесет предложения,
много от които са формулирани на нашите кон-
греси, ще бъде скоро издаден и аз ще го предоста-
вя на тези, които се кандидатират или на техните
екипи.

Не мога да ги упомена всичките, но те зася-
гат например създаването на служба за помощ, с
която да се отговори на желанието на децата да
се помогне на възрастните им родители, мерки,
които да се вземат за осигуряване на децата на
първоначален прием, без да се прибягва до
твърде ограничаващата процедура на осиновя-
ване, създаване истински кодекс за водите или
реформа на прибавената стойност на професи-
онално равнище.

Нотариусите смятат, чрез този принос към
националния дебат, да покажат, че поради самата
си природа представляват връзка между публич-
ните институции и французите.

Наближавам края на това пътуване в най-
близката история, в настоящата действителност и
в близкото ни бъдеще. Дано съм могъл, госпо-
дин Министър-председател, да Ви убедя в
нашия ангажимент да изпълним възможно най-
добре нашата мисия в интерес на държавата и
гражданите.

Господин Министър-председател, в момента, в
които се готвя да Ви дам думата, осъзнавам, че аз,
синът на нотариус, изправен на тази трибуна, не
съм този, за когото ме мислят, и това укрепва у
мен увереността, че сте усетили в моите думи гор-
достта ни, че сме френски нотариуси, сигурни за
себе си, за още дълго време.
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,,Ако вие не съществувахте, трябваше да ви създадем!”

Слово на министър-председателя Франсоа Фийон
на конгреса в Кан, 6 юни 2011 г.

Господин Председател, госпожи и гос-
пода,

За мен е голяма чест и удоволствие да се
срещна с вас, нотариусите на Франция. Има
много причини, които ме подтикнаха да
приема вашата покана. На първо място, в
настоящото състояние на вашата професия
има много въпросителни, на които смятам,
че е от особена важност да отговоря. 

Освен това вашата роля във френското
общество е израз на доверие и стабилност,
които съм задължен да браня.

Аз съм убеден, че дейността на нотариуса
е съчетание от стабилност, уравновесеност,
отговорност, един кръстопът между обще-
ственото и частното, между правото и съдеб-
ната система, между свободата и задължител-
ните норми. Нотариусът въплъщава публич-
ната мощ, върховната власт в услуга на част-
ните лица. Той прави ясни изявленията на
гражданите, за да бъдат те израз на осъзната
и отговорна свобода, като им дава изпълни-
телна сила в случай на неизпълнение на анга-

жимент от едната или другата страна.  
С една дума, нотариусът обединява в дей-

ността си: върховенството на държавата, сво-
бодната воля на гражданите и принудително-
то изпълнение. На свободната воля той дава
сигурността, която е абсолютно необходима,
за да се ползват плодовете й, като я съчетава с
отговорност, която при необходимост да
оправдае използването на принуда. В слож-
ния свят, в който живеем, ако вие не съще-
ствувахте, трябваше да ви създадем!

Лични връзки ме свързват с вашата про-
фесия и сега, като се обръщам към вас, пре-
живявам отново спомените, които пазя от
кантората на моя баща. Страстта, която
вашите изказвания излъчваха, не е лишена от
емоции. Основна роля на нотариуса, често
съм я виждал в действие. Вниманието към
другите, което ви вдъхновява, го придобих от
моя баща. Не съм забравил уроците, които
получих от примера на моя баща, нито съм
забравил начина, по който той изразяваше и
продължава да изразява своите чувства и
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задоволство, които му доставя неговото
призвание на свидетел, съветник на хората,
намиращи се понякога в трудни ситуации  и
на противоположни страни. 

Сигурно ще ме попитате, след като толко-
ва много са ми хвалили преимуществата на
тази професия, защо не съм я избрал? Защо-
то често се случваше моят баща да ни разказ-
ва по време на семейните обеди неприятни
истории, които съпътстват живота на един
селски нотариус. Спомням си една, която ме
бе впечатлила – малко след като баща ми се бе
настанил и все още нямаше персонал, един
селянин бе дошъл да го помоли да провери в
архивите, дали неговият съсед има право на
преминаване през неговия път. Моят баща
прекара цял ден да се рови в архивите, които
все още не бяха подредени и каза на селяни-
на, че може да е доволен, съседът му няма
право на преминаване. Но селянинът го
попита: До коя година стигнахте в проверка-
та? Моят баща отговори: 20, 30 години
назад, не знам. И той му каза: Вие имате и
други архивни документи, трябва да се вър-
нете по-назад. Баща ми прекара още един
ден, зарит този път в кашоните на тавана,
където имаше документи целите в прах,
завързани с връвчици. И след един цял ден
той каза на селянина, че съседът му няма
право на преминаване през неговия път.
Тогава селянинът каза: Е, виждате ли, аз си
знаех. Не че искам да му забраня да минава,
но искам да мога да му кажа: ако минаваш по
моя път, това е защото аз искам така да бъде.
Като прегърнах политическата си дейност,
мислех, че няма да попадам в такива ситуа-
ции. Сега си давам сметка, че това не е така. 

Нотариусите съпътстват живота на хората
в техните било то хубави или лоши моменти.
Това е мисия, която води началото си от една
стара традиция, която утвърждава вашия
авторитет и доверието, което излъчвате. Цен-
ностите, които са вашата запазена марка –
честност, точност, конфиденциалност – са ви
позволили да изградите здрави връзки с
вашите съграждани. Чрез официалните нота-
риални документи, които датират от много
далечно минало, вие сте гаранти на една
колективна памет, на една правна памет,
която предпазва човешките творения от заб-
равата. Сигурността, която давате на сделки-
те и договорите, отдавна е основа на нашето

общество и икономическото ни развитие. 
Как тогава една професия, толкова

привързана към значимите събития на
социалния живот, към неговите прояви и към
вечния му ритъм, да бъде променена от пре-
ходни действия и подбуди? Кой може да
повярва, че толкова дълбоко вникнали в
човешките драми, чувства, интереси, вие
няма с особена острота да забележите най-
новите промени в обществения живот?
Историческата роля на нотариусите не отри-
ча вписването им в модерното общество,
напротив, те създават, обогатяват, подбуждат
към осъвременяване на професията.  

През 1998 г., пред участниците във вашия
конгрес, президентът Ширак каза „придоби-
тият през годините опит прави от вас носите-
ли на мъдрост“. Тази мъдрост е необходима
на нашите съграждани, които при срещата с
многообразието на закона търсят при вас
съвет, пояснения, спокойствие, източници
на право и възможности за обжалване. Тази
мъдрост е необходима на нашето модернизи-
ращо се общество, пред което се поставят
множество въпроси, нови очаквания и нови
безпокойства. Понякога вие сте първите,
които ги чувате, анализирате и информирате
за тях политическите власти в нашата страна.
Мисля си за борбата, която водихте преди
няколко години, за да защитите законното
право на преживелия съпруг/а при наследя-
ване, което твърде дълго бе пренебрегвано от
нашето право с цената на лични трагедии, за
които вие ни алармирахте. Законът отговори
на вашето искане и мога да ви кажа, в този
случай, а и при много други, че вашият при-
нос в публичния дебат прави чест на вашата
професия.

Тази мъдрост ви направлява и в модерни-
зирането на вашата професия. Дематериали-
зираният обмен на информация, електрон-
ното вписване на оригиналните актове,
развитието на базите данни, които са достъп-
ни онлайн, в частност тези относно цените на
недвижими имоти, подготовката на проекта
„Френски нотариуси „Хоризонти 2020 г.“,
всичко това свидетелства за вашата активност
и вашия отговор на съвременните предизви-
кателства. 

Стереотипите са лошо нещо, но реалните
факти са  затова, да ги оборят. Образът на
вашата дейност не е този – ако изобщо няко-
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га е бил – на някаква рутина. Това е образ на
една професия, която се обновява в начина
на разсъждаване, в изучаването и предвиж-
дането на новостите в нашето общество. В
изследванията, хипотезите, предложенията,
които правите, аз виждам вашия стремеж за
развитие на Франция. Във вашата дейност на
помирители, осигуряващи сигурност и спо-
койствие, аз виждам център на стабилност за
нашето общество, което в съприкосновение
със сътресенията на времето жадува за дове-
рие.

Същността на вашата дейност, на вашата
мисия в обществото, това е автентичният
документ. Това е древна и неприкосновена
привилегия на вашата професия и нашите
съграждани не са готови да се откажат от
сигурността, която тя дава в най-решителни-
те моменти от живота им. Знам за притесне-
нията на много от вас по повод създаването
на приподписания от адвокат документ.
Днес искам да ви успокоя. Приподписаният
от адвокат документ никога няма да замести
автентичния документ и не може да има как-
вото и да е смесване между двата. Смятам, че
президентът на Републиката беше прав, като
взе инициативата в рамките на комисията
„Дароа“. Не е несправедливо желанието да се
даде по-голяма доказателствена сила на
някои изготвени частни документи, като се
въведе и подпис на адвокат. Не е несправед-
ливо да се ограничи оспорването на тези
документи, като има се дадат гаранции, кога-
то това е необходимо.  

Не е несправедливо да се даде на адвока-
тите задачата да контролират и информират
страните при подписването. Искам да при-
помня и различията, които законът устано-
вява между приподписания от адвокат доку-
мент и автентичния документ, чиито гаранти
са нотариусите. Приподписаният от адвокат
документ е частен документ, на който е даде-
на нова сигурност, но който не е на нивото
на удостоверяване. Единствено удостоверя-
ването от нотариус дава на документа изпъл-
нителна сила, която го прави със същото зна-
чение като съдебното решение! Единствено
удостоверяването от нотариус му дава дока-
зателствена сила, такава, че да не може да
бъде оспорен, освен при оспорване на автен-
тичността! Единствено върху удостоверения
от нотариус документ може да бъде положен

печатът на Републиката! 
Всъщност разликата между двата вида

документи свидетелства, от една страна, за
новите отговорности на адвокатите, а от
друга, потвърденото доверие на законодателя
към тези, които са пазители на автентичност-
та, а именно нотариусите. 

Законът за модернизация на юридически-
те професии отново утвърждава това доверие
към вашата професия и автентичния доку-
мент. Това е белегът, който ви отличава, със
задължението на нотариуса да вписва този
акт в имотния регистър, както и на Пакта за
граждански споразумение за солидарност
(PACS), когато партньорите избират да
сключат договора чрез удостоверяване автен-
тичността на документа. Този закон го зами-
слихме като допълнение към различните
правни професии. Това е нашата визия за
хармония между дейността на нотариусите и
тази на адвокатите. Никоя от вашите две
професии няма да спечели от конкуриране и
противопоставяне. Аз съм убеден в това и
съм сигурен, че вие споделяте това мое мне-
ние.

Неотдавна се случи нещо, което знам, че
ви притесни. Преди няколко дни Съдът на
Европейския съюз постанови едно решение,
което изважда условието за гражданство от
изискванията за достъп до професията на
нотариус. Съдът смята, че дейността на нота-
риуса не е свързана с пряко и специфично
участие в упражняването на публична власт
по смисъла на Договора за създаване на
съюза. Дали по своето естество това решение
поставя под съмнение статута и организа-
цията на вашата професия? Представлява ли
то опасност за бъдещето на нотариата в
нашата страна? Вие имате право, господин
Председател, не трябва да се впечатляваме от
един опасен (рискован) и преждевременен
прочит на това решение, което току-що е
постановено. Съдът на Европейския съюз по
особен, рестриктивен начин тълкува поня-
тието публична власт, което обаче не поставя
под съмнение статута на длъжностно лице,
каквито сте вие, нотариусите. Дори в терми-
нологията си, решението ни дава възможно-
сти за защита на основните специфични
черти на нотариата и организационните му
структури. 

Всъщност Съдът приема философията на
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вашата мисия, а именно дейност в полза на
обществения интерес. Той признава, че есте-
ството на вашата дейност може да оправдае
съществуването на евентуални ограничения
на свободата на установяване на граждани на
Европейския съюз. Той признава, че проце-
дурата по набиране на нотариуси, ограниче-
ният им брой и териториална компетентност,
режимът на възнаграждението, независи-
мостта, безпристрастността и несменяемост-
та, с една дума, всичко това, което отличава
вашата професия, може да се оправдае и
признае с обществения интерес, който вие
преследвате. Искам да ви уверя, че ще изпол-
зваме всички средства, които това решение
ни дава, за да предпазим организацията на
нашия нотариат. 

Това изпълнено с нюанси решение не
трябва прекалено да ни плаши. Защото
въпреки въпросителните, които поражда, то
показва също така, че Съдът е осъзнал основ-
ната ви роля, разбрал е кои сте вие, че ваша-
та организация заслужава особено внимание.
Искам още веднъж да напомня, че Франция
не е сама в защитата на нотариата.

Повечето страни, членки на Европейския
съюз, са на наша страна и нашият глас се
чува, когато се стремим да предпазим вашата
професия. По наша инициатива, преди
няколко години, Европейският съюз изклю-
чи нотариата от директивата за услугите. Още
тогава той призна спецификата на нотариата,
която не следва отново да бъде оспорвана. И
аз съм убеден, че това няма да се случи.

Ние винаги сме били и ще бъдем до вас, за
да гарантираме устойчивостта на вашето
призвание и вашата дейност. Нотариусите са
една древна институция във Франция. Те са

стълб на нашите традиции в правото, но и на
тези в повечето европейски нации и на много
други по света. Ние сме наясно с историче-
ските и философските различия, които разде-
лят страните на common law и тези, където
преобладава континенталното римско граж-
данско право. Необходимо е двете системи да
се уважават и да се учат една от друга.
Напразно би било да се претендира за някак-
во надмощие или за отслабване на една от
тези традиции – сякаш някоя нация може
изведнъж да се откаже от един от отличител-
ните символи на своето наследство и своето
предопределение.

Континенталното право поставя на здра-
ви основи нотариата, който представлява
неговият завършен израз. Начинът, по
който тази институция отговаря конкретно
на юридическите и философските въпроси,
дават основание да бъде възприемана с най-
голямо внимание от много англосаксонски
експерти. Тя заслужава това международно
измерение, което все повече се разширява,
където френските нотариуси са призвани да
служат за пример и размисъл. Доказателство
за това е присъствието днес на многото чуж-
дестранни делегации, които са ви оказали
честта да участват във вашия конгрес и на
свой ред съм щастлив да ги поздравя най-
горещо. Кой би имал претенции да упрекне
нотариусите, че са в положение на обсада и
бият отбой, като логиката показва друга
реалност на вашата професия, а именно
развитие и динамизъм? Бъдещето е отворе-
но пред вас и залозите на модерния свят
непрекъснато изискват вашия юридически
опит и вашето сериозно присъствие в ико-
номическия и социалния живот.  
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Едно приятелско посещение 
в Нотариалната камара на Квебек

В самия център на Монреал, т.нар. Даун-
таун, сред гората от небостъргачи, се откроява
една красива сграда, където на шестия етаж се
помещава Нотариалната камара на Квебек.
По време на мое частно посещение в Квебек
имах изключителната възможност да посетя
Нотариалната камара на Квебек и да бъда
посрещната от генералния директор г-н Кри-
стиан Трамбле, който ме запозна със структу-
рата, дейността и част от служителите на кама-
рата.

Историята на нотариата в Северна Амери-
ка започва през XVII в. с първите френски
заселници, по-точно със Самюел дьо Шап-
млен, френски мореплавател, изследовател,
администратор и основател на Нова Франция
(днешната провинция Квебек) и на град Кве-

бек. Той назначил един съдебен секретар да
отбелязва, приема и заверява писмените
документи на първите заселници на френска-
та колония на Северноамериканския конти-
нент. През 1649 г. Съветът на Нова Фран-
ция назначил Гийом Одуард за свой секретар и
му възложил функциите на нотариус. Но пър-
вият истински кралски нотариус е Жан Гло-
рия, на когото Суверенният съвет възложил
тези функции. През 1663 г. по поречието на
реката Свети Лаврентий вече е имало 26
нотариуси. Броят им и техните функции
нараствали под френския режим, като много
нотариуси изпълнявали задачи, които при
други обстоятелства биха били извършвани от
адвокати.

Така започва присъствието на латинския



нотариат на Северноамериканския конти-
нент. От епохата на Гийом Одуарт през
XVII в. досега нотариатът на Квебек продъл-
жава да се развива. Със своите функции и с
контактите си с клиентите нотариусите на Кве-
бек са истинските свидетели на промените и
превратностите на историята, които са допри-
несли за създаването на днешен Квебек. 

Днес нотариалната професия е все така
действена. Тя наброява 3400 нотариуси,
мъже и жени, разпръснати по цялата терито-
рия на провинция Квебек, обединени в около
1600 нотариални кантори. 

В девет от десетте канадски провинции
гражданското право се основава на обичайно-
то право (common law – една система, базира-
на на значението на съдебните прецеденти).
Единствената провинция, където гражданско-
то право се основава на писмен кодекс, който
установява общите основни принципи и фун-
даменталните правила в различни области, е
Квебек. Провинцията е приела своя първи
Граждански кодекс през 1866 г. Този кодекс е
вдъхновен до голяма степен от Наполеоновия
кодекс, като черпи и от различни други източ-
ници, сред които парижките обичаи, някои
местни практики и дори британското обичай-
но право. На 1 януари 1994 г. Квебек приема
един напълно нов граждански кодекс, резултат
на повече от тридесетгодишен труд, чиято цел
е да го адаптира към новите реалности. 

Първите наченки на организиран живот на
професията на нотариуса датират от 28 юли
1847 г., датата на ратифициране на първия

закон, с който се създава „Нотариалната кама-
ра на Квебек“. 

Нотариалната камара на Квебек се ползва с
голяма автономност при управлението на
своите работи. Камарата:

– приема жалби от граждани срещу
своите членове;

– разрешава конфликти по отношение
на нотариалните такси;

– извършва проверки на канторите на
своите членове с цел осигуряване компетентно
упражняване на професията;

– осигурява нейните членове да прите-
жават съответното образование преди да се
присъединят към професията, а след това да
продължат да се усъвършенстват през цялата
си кариера;

– управлява фонда за изплащане на
обезщетения, предназначен за възстановява-
не на суми, които член на професията е
използвал по незаконен начин;

– осигурява създаването на режим на
застраховка „професионална отговорност“ за
покриване щетите от всякакви грешки и про-
пуски на своите членове.

Нотариалната камара на Квебек е органи-
зирана по модела, предвиден в Кодекса на
професиите. Тя има административен съвет
и изпълнителен комитет. 

Административният съвет е натоварен с
общата администрация на камарата и следи за
прилагането на разпоредбите на Кодекса на
професиите, Закона за нотариата и други
регламентиращи норми, приети в съответ-

ствие с кодекса и закона. Това е
най-високата инстанция за
вземане на решения в профе-
сията и като такава определя
главните направления.

Административният съвет се
състои от 25 души: председате-
лят на Камарата, в момента
това е нотариус Жан Ламбер,
20 регионални представители,
избрани от нотариусите от
съответните райони, и 4 външ-
ни лица, назначени от Упра-
влението на професиите, след
съгласуване с Междупрофеси-
оналния съвет, които не са
нотариуси и които представля-
ват различни социо-икономи-

35
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чески групи на обществото. От 1990 г. насам
председателят се избира от всички членове на
камарата. 

Генералният директор, понастоящем г-н
Кристиан Трамбле, който бе така добър да ме
приеме, е натоварен, под ръководството на
Изпълнителния комитет, да координира и
контролира управлението на дейността на
камарата. Той участва в планирането на дей-
ностите и следи за контрола и осъществяване-
то на целите, стратегията, политиката и проце-
сите в съответствие с нормативните документи
на камарата.

Генералният директор е този, който коор-
динира изпълнението на ежедневните задачи
от персонала, както и следи за доброто
финансово състояние, контролира приходите
и разходите, в съответствие с одобрения от
Административния съвет бюджет на камарата. 

Много важна е Дирекцията по комуника-
циите. Тази дирекция отговаря за планиране-
то и координацията на дейностите по връзка и
информиране на медиите, връзки с обществе-
ността и рекламиране дейността на нотариу-
сите. 

Интересна дейност има Дирекцията за
защита на гражданите. Тя обединява дейно-
стите, свързани със защитата на гражданите,
т.е. синдика, професионалния контрол, про-
цеса на помирение и арбитраж по отношение
на нотариалните такси, както и Дисциплинар-
ния съвет, този за проверките и Фонда за
изплащане на обезщетения.

Дирекцията за юридически услуги коор-
динира дейностите по споровете в обедине-
нието и ръководи всички дейности на юриди-
ческия фронт, като казусите за нелегално
упражняване на професията или предприети-
те от камарата или срещу камарата съдебни
производства.

Дирекцията за развитие на професията
чрез своите дейности има за цел развитието на
професионалните компетенции и възможно-
сти на нотариусите, както и за разпростране-
нието на нотариалната професия. Тя обхваща
няколко основни направления на професия-
та: обучение, изследване и развитие, юриди-
ческа информация, стратегическо развитие и
международно сътрудничество.

Интересна инициатива на Нотариалната
камара на Квебек е създаването на безплатна
телефонна линия 1-800 нотариус, която е

на разположение на гражданите от понедел-
ник до петък, от 8,30 до 17,00 часа. Гражда-
ните могат да споделят със служителите н
информационния център своите проблеми, да
зададат своите въпроси по всички аспекти на
ежедневния живот, семейство, брачни двой-
ки, завещания, наследства, недвижими имоти,
бизнес и др. Освен това служителите могат да
насочат гражданите към нотариус от съответ-
ния район, който да отговори на нуждите на
хората. 

Регистър на завещанията
От 1961 г. Нотариалната камара води цен-

трален регистър на завещанията, добавките
към завещанията и оттегляне на приети в ори-
гинал завещания от нотариусите. Този реги-
стър позволява да се намери лесно и бързо
завещанието на починал човек, което улесня-
ва много уреждането на неговото наследство.
Понастоящем регистърът съдържа повече от
6 млн. вписвания.

Регистър на пълномощните 
при недееспособност
От 1991 г. чл. 11 от Гражданския кодекс на

Квебек позволява на едно лице, когато пред-
полага, че в бъдеще може да изпадне в състоя-
ние на недееспособност, да упълномощи
друго лице, което от негово име да дава
съгласие за лечението му, да управлява соб-
ствеността му, т.е. да упражнява граждан-
ските му права, ако лицето-упълномощител е
в невъзможност да прави това само. Регистъ-
рът на пълномощните е създаден, за да се
изготви опис на тези пълномощни и се улесни
откриването им в случай на нужда.

Регистър на документи за съгласие 
за дарение на органи и тъкани
През ноември 2005 г. Нотариалната

камара на Квебек е въвела нов регистър: този
на документите за съгласие за дарение на
органи и тъкани. Това още повече е повиши-
ло доверието на обществото в нотариусите,
като същевременно са се разширили компе-
тенциите им. 

Генералният директор г-н Трамбле обясни,
че Канада, в частност Квебек, са успели да
избегнат финансовата криза, започнала от
южния им съсед САЩ; банките в страната са
стабилни, предлагат разнообразни кредити и
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услуги на гражданите и нотариусите се радват
на много добри условия за работа, увеличение
на сделките с недвижими имоти, разширяване
на компетенциите в областта на семейното
право и брачните режими, търговското право,
наследствата, планиране и управление на
финансови средства и т.н. 

Бейби бумът от 60-те години се отразява
много добре на нотариусите, тъй като това са
вече улегнали хора, с професии и добри
финансови възможности, които купуват
имоти както в градовете, така и в селските
райони. Пазарът на недвижими имоти се е
оживил,  а това е добър стимул за развитие на
професията.

Естествено основната функция на нотари-
уса си остава тази на юридически съветник и
длъжностно лице, което сътрудничи на съдеб-
ната администрация. Той изготвя и приема
актове, на които страните трябва или искат да

дадат автентичен характер, удостоверява дата-
та и гарантира съхранението им. Автентич-
ният акт се приема безусловно и представлява
доказателство по отношение на всички за
съдържанието си, задълженията, които са
изразени в него, датата и идентичността на
подписите под него.

В Нотариалната камара на Квебек работят
повече от 130 служители. Извън тази бройка
ІТ дирекцията наброява 40 души програми-
сти и експерти. Структурата на Нотариалната
камара на Квебек е представена по-долу.

И още…, Квебек е една чудесна страна, с
европейска атмосфера и прекрасна природа.
Хората са спокойни, приветливи и гостопри-
емни, говорят тихо, не се бутат, обичат да
тичат и спортуват и …слушат класическа
музика.

Жоржина Златева

Notarius 

,
 1-800-

. ,
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НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ
Национална кръгла маса ,,Имотни измами“ 

Съюз на юристите в България, 17 юни 2011 г.

На 17 юни 2011 г. в Съюза на юристите в България се състоя национална кръгла
маса „Имотни измами“, на която се отчете постигнатото от предишната национална
конференция през 2008 г. досега.

Във форума участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вуч-
ков, председателят на Нотариалната камара г-н Димитър Танев, градският прокурор
на София г-н Николай Кокинов,  председателят на СЮБ и конституционен съдия
г-н Владислав Славов, зам.-председателят адв. Йосиф Герон, представители на Ми-
нистерство на правосъдието, Върховна касационна прокуратура, Висшия съдебен
съвет, медии и др.
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ДЕКЛАРАЦИЯ
приета на Национална кръгла маса ,,Имотни измами“, 17 юни 2011 г. , София

Участниците във форума установиха, че за
периода от приемането на   Декларацията на
Националната конференция „Имотни изма-
ми – проблеми и противодейстие“ на 31
октомври 2008 г. до провеждането на кръ-
глата маса на 17 юни 2011 г. са предприети
редица мерки от компетентните органи и
организации за предотвратяване на имотни-
те измами, но до прелом в криминогенната
обстановка все още не се е стигнало. Заслу-
жава да се отбележи направеното от
Министерство на правосъдието за внасяне на
проект за изменение на чл. 212 от НК, както
и експедитивното му приемане от Народно-
то събрание. 

Добро развитие на усилията за противо-
действие на имотните измами е осигуряване-
то на достъп на нотариусите до Национална-
та база данни „Население“ на Министер-
ството на регионалното развитие и благоу-
стройството и до Националния автоматизи-
ран информационен фонд за българските
лични документи. Следва високо да се оцени
и активността на Нотариалната камара, която
създаде нетърпимост към нотариуси, замесе-
ни в измами с недвижими имоти, както и
превантивната й дейност съвместно с МВР и
МРРБ и създаването на Единна информа-
ционна система за пълномощни за разпо-
реждане с недвижими имоти и оттегляне на
такива пълномощни и на Единна информа-
ционна система за нотариалните и саморъч-
ните завещания от 1998 г. досега. Принос в
предотвратяване на имотните измами има и
въведеното ограничаване на плащанията в
брой.

Особено важна роля играят медиите,
които през периода активно отразяваха про-
блемите. Независимо от това те не оправдаха
докрай очакванията за аналитичност и обще-
ствен контрол върху  изпълнението и неиз-
пълнението на приетата декларация като по
този начин осъществяват и контрол на чет-
въртата власт. 

Кръглата маса констатира, че редица от
мерките, заложени в декларацията, все още
не са изпълнени или са изпълнени частично.
За продължаване на активното противодей-

ствие срещу имотните измами и за подобря-
ване дейността на Министерството на пра-
восъдието, Mинистерството на вътрешните
работи, правораздавателните органи и  Про-
куратурата на РБ предлагаме:

1. Министерство на правосъдието да акти-
вира дейността на създадената Работна група
за законодателни промени за противодейстие
на имотните измами и съвместно с Мини-
стерството на вътрешните работи, Прокура-
турата на РБ и неправителствените органи-
зации да предприемат следното:

– Да възложи на създадената Работна
група да подготви промени в Наказателния
кодекс, с които  

а) да се допълни уредбата на чл. 212 от
НК;

б) да се обсъди промяна в чл. 323 от НК
срещу незаконно завземане на чужд имот;

в) да се приемат други спешни промени в
НК в следния смисъл:

– да се предвидят като квалифицирани
съставомерни деяния различните видове
посегателства върху недвижимо имущество –
снабдяване с документи за собственост чрез
използване на неистински лични карти, пъл-
номощни, завещания, предварителни дого-
вори, декларации и др., чрез обстоятелствени
проверки.

В съответствие с предлаганите промени в
букви „а“, „б“ и „в“ да се предвидят и съот-
ветни изменения в Закона за собствеността,
ГПК – Глава „Бързо производство“, и други
граждански закони.

2. Министерство на правосъдието,
Министерство на вътрешните работи и Про-
куратурата на РБ, съвместно с Нотариалната
камара, Камарата на частните съдебни
изпълнители и неправителствени организа-
ции, да анализират и инициират промени в
гражданското законодателство с цел:

а) ускоряване производството по граж-
дански дела, по които има престъпен елемент
по собствеността с недвижими имоти:

б) ограничаване кръга на лицата, които
могат да бъдат пълномощници по вещно-
правни сделки с недвижими имоти;

в) регламентиране създаване на документ-



40

извлечение от титулите за собственост, заме-
стващ нотариалния акт, който да се представя
в случаи извън вещно-правните сделки;

г) издаването и архивирането на офи-
циални документи, съотносими към разпо-
редителните сделки с недвижими имоти и др.,
а именно пълномощни, скици и удостовере-
ния за наследници и др.;

д)  промяна в чл. 589, ал. 2, изр. 2 от
ГПК досежно заверката на подписите върху
пълномощни за разпореждане с имоти като
се добави, че „нотариусът е длъжен да проче-
те текста на пълномощното“;

е) осъвременяване на правната уредба на
обстоятелствените проверки и на саморъчни-
те завещания;

ж) да се създаде отделен регистър на пред-
варителните договори и на т.нар. последно
пълномощно на възрастни и социално слаби
хора;

з) приемане на концептуална правна
рамка за създаване на Депозитна каса, гаран-
тираща достоверността на плащанията по
сделки с недвижими имоти;

и) осигуряване на контролиран и разре-
шителен достъп до регистрите на Службата
по вписванията;

й) осигуряване вписване на нотариални
актове чрез отдалечен достъп до входящия
регистър на Службата по вписванията, с
оглед прекратяване възможността за вписва-
не на фалшиви актове;

к) промени в Закона за кадастъра и имот-
ния регистър с оглед защита на правната
сигурност;

л) да се преразгледа и уреди подробно
спирането на охранителното производство
по чл. 536 от ГПК с оглед предотвратяване
опитите за имотни измами;

м) да се усъвършенства уредбата на
чл. 537 от ГПК, която да активизира дей-
ността на прокуратурата при висящ процес;

н) въвеждане на таксови марки.
3.  Министерството на вътрешните рабо-

ти, Прокуратурата на РБ и Националната
следствена служба да разработят целеви про-
грами за противодействие на престъпността,
свързана с имотните измами.

4.  Прокуратурата на РБ да повиши взис-
кателността си и да активизира дейността си
по отношение на разследване и преследване
на престъпността, свързана с недвижимите

имоти, за което да се разработи и приеме от
ВКП  методика за разследване на този вид
престъпления.

5.  Прокуратурата на РБ да използва пра-
вомощията си по чл. 537, ал. З от ГПК като
предявява искове за отменяне на охранител-
ни актове, включително и на нотариални,
когато са издадени в нарушение на закона.

6. Съдилищата да сигнализират съответ-
ната прокуратура за образуване на наказа-
телните производства в случаите на констати-
рани подправени документи и лъжесвидетел-
ство.

7. Министерството на вътрешните работи,
Върховната касационна прокуратура и
Националната следствена служба да създадат
организация и предвидят средства за осъще-
ствяване на дейност по обучение и квалифи-
кация на прокурорите, следователите и раз-
следващите полицаи по престъпленията про-
тив собствеността и свързаната с тях граж-
данскоправна материя.

8. Правните неправителствени организа-
ции с участие на медиите, след изтичане на
период от една година, да анализират състоя-
нието на проблемите, направените промени
и извършеното от съответните държавни
органи и организации по предложенията на
кръглата маса, в рамките на нарочна среща. 

Декларацията е приета единодушно от
представителите на следните органи и непра-
вителствени и други организации: Мини-
стерство на правосъдието, Министерство на
вътрешните работи, Министерство на регио-
налното развитие и благоустройството, Висш
съдебен съвет, Върховен касационен съд,
Върховен административен съд, Върховна
касационна прокуратура, Върховна админи-
стративна прокуратура, Национална след-
ствена служба, Инспекторат към Висшия
съдебен съвет, Софийска апелативна проку-
ратура, Софийска градска прокуратура,
Районен съд гр. Варна, Окръжна прокурату-
ра гр. Габрово, Национална агенция по при-
ходите, Нотариална камара, Камара на част-
ните съдебни изпълнители, Съюз на юристи-
те в България, Асоциация на прокурорите,
Асоциация на съдиите по вписванията,
Национален съюз на юрисконсултите, Цен-
тър за изследване на демокрацията.

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
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Комисия по деонтология и промяна на Устава 
на Нотариалната камара на Република България

Първото учредително събрание на коми-
сиите по деонтология и промяна на устава се
проведе на 3 юни 2011 г. от 15.00 часа в
конферентната зала в офиса на Нотариална-
та камара в град София. На него се предста-
виха доклади на националния координатор
по нотариална деонтология на нотариус
Наталия Стоева и на председателя на групата
по промяна на Устава на Нотариалната
камара нотариус Камен Каменов. 

Представи се всеки един от участниците в
групата.

Формулира се стратегията и тактиката за
промяна на Устава и деонтологичните пра-
вила.

Определиха се идеите за формата и струк-
турата на деонтологичните правила (регла-
мент, правилник, кодекс, или др.).

Изработиха се правила за работа на коми-
сиите и бъдещите подкомисии.

Определиха се подгрупи за работа в отдел-
ните комисии и се разпределиха задачите за
следващото заседание, което се проведе на 1 и
2 юли 2011 г. в град Балчик.

Заседанието в град Балчик започна със
събиране на участниците в комисиите по
деонтология и с промяна на Устава на Нота-
риалната камара  в ресторанта на хотел „Ре-
джина Мария Спа“ – гр. Балчик. 

Учредителното събрание бе открито на 1
юли 2011 г. с приветствие от председателя на
Съвета на нотариусите на Нотариалната
камара на Република България нотариус
Димитър Танев с думите, че след толкова
други свършени неща идва времето да си
поговорим и да работим за деонтологията. 

Председателят  на Регионалната нотари-
ална колегия – Варна, нотариус Обретен
Обретенов поздрави с добре дошли участни-
ците в сесията, цитирайки думите на Жил
Рузе, че по-добре е да остане някой недово-
лен клиент, отколкото нотариусът да направи
компромис пред закона и пред своята съвест.

Емоционално изявление към колегите и
благодарност за тяхната активност изказа и
нотариус  Наталия Стоева – национален
координатор по нотариална деонтология.

Гост на учредителното събрание бе и
г-н Красимир Димитров – преподавател по
нотариално право в Софийския университет,
съветник в Народното събрание и член на
Комисията за защита на личните данни. 

Проведе се коктейл с вечеря, на която
продължи обсъждането по темата.

На следващия ден – 2 юли 2011 г. от
10,00 часа се откри официалното заседание
на групата по деонтология в семинарната
зала на хотел „Реджина Мария Спа“ –
гр. Балчик. 

Първа изложение направи нотариус
Валентина Механджийска в качеството й на
докладчик и координатор на първата подко-
мисия (вноски към Нотариалната камара).
Обсъждането касаеше идеята да има спра-
ведливост във вноските към Нотариалната
камара, съразмерно доходите на колегите. 

Докладът на втората подкомисия (касаеща
регионалните колегии) бе изложена от нота-
риус Меглена Цацарова в качеството й на
докладчик и координатор на тази подкоми-
сия. Имаше интересни предложения, каса-
ещи обособяването на регионалните колегии
като относително самостоятелни юридически
лица с Булстат, както и евентуалното органи-
зационно обсъждане на възникнали деонто-
логични въпроси на регионално ниво.  

Третата подкомисия (деонтологични пра-
вила по отношение на държавата и клиенте-
лата) бе представена от нотариус Калоян
Иванов. Детайлно и изчерпателно бяха отбе-
лязани съществуващите проблеми и лоши
практики, свързани с подбиване на нотари-
алните такси, несъбирането и невнасянето на
държавата на дължимото й се ДДС, нелоял-
ната конкуренция между колегите, както и
обвързването на тези нарушения със съответ-
ните санкции от органите на Нотариалната
камара.

Сходни въпроси, но с различен нюанс
бяха споделени и от четвъртата подкомисия
(деонтологични правила по отношение на
професията, другите нотариуси и към самия
нотариус), представена в своя доклад от
нотариус Моню Монев, засягайки основно
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безпристрастността и независимостта на
нотариуса по закон, отговорността на нота-
риуса и спазването на конфиденциалност и
професионална тайна, както и необходи-
мостта от подобряване и по-коректен кон-
такт между самите нотариуси.

Докладът на петата подкомисия с коорди-
натор нотариус Александър Ганчев (форму-
лиране на общи принципи за проверки на
професионалната работа на всяка нотариал-
на кантора) бе представен от нотариус Вале-
рия Рачева. 

Беше изтъкната необходимостта от само-
контролиране на гилдията като преванти-
вност срещу грешки, които водят до по-
сериозни наказателноправни санкции и че
вътрешният самоконтрол в гилдията е задъл-
жителен.

Подчертано беше, че това не трябва да
става със създаване на нови органи на регио-
нално ниво (освен обсъждането на регионал-

но ниво на някои местни деонтологични
казуси между колегите), т.е. да няма дубли-
ране на функциите на органите на Нотариал-
ната камара по закон, а да бъде свързано с
по-добро спазване и прилагане на норма-
тивната уредба.

В доклада на шестата подкомисия по ста-
тистиката нотариус Виктория Дякова, в каче-
ството й на докладчик и координатор, изтък-
на, че цифрите от статистиката биха могли да
бъдат показателни по отношение на пробле-
мите в гилдията и сами да подскажат начини-
те за тяхното решаване.

Работата на тази сесия на групата от нота-
риуси (които, усетили необходимостта от
деонтологичното развитие, бяха в припов-
дигнато морско настроение) завърши с отпъ-
туване с яхти от град Балчик за плажното
парти с жива музика на плажа „Тракийски
скали“...

Нотариус Камен Каменов





БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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Както е известно, съвременното българско
нотариално право урежда освен нотариални
актове, удостоверяващи сделки с недвижими
имоти, и нотариални актове, удостоверява-
щи правото на собственост върху недвижими
имоти. Това са т.нар. констативни нотариал-
ни актове. Историческият преглед на тяхната
поява и развитие би бил полезен с оглед на
правоприлагането и едно бъдещо усъвър-
шенстване на правната им уредба. Поради
това в следващото изложение ще се поставят
само някои исторически бележки относно
удостоверяване на правото собственост по
българските земи и произхода на констатив-
ния нотариален акт у нас.

1. Удостоверяване правото на собственост
по римското право

Още в древен Рим неграмотността и лип-
сата на специални знания наложили при сдел-
ки с недвижими имоти едно трето за сделката
лице, което е грамотно да състави документ за
тази сделка. В римското право това били
писарите. Въпреки че писарите притежавали
известни правни знания и се намирали под
надзора на магистрата, съставените от тях
писмени документи нямали официална дока-
зателствена сила, а показвали само извърше-
ната техническа услуга. Постепенно през
Средните векове се утвърждавали ролята и
авторитетът на писарите при съдилищата и
феодалите. На техните документи се отдава
все по-голяма достоверност, утвърждава се
тяхната доказателствена сила. Светската и
духовната власт вече овластяват писарите с
удостоверителни функции и така те се прев-
ръщат в нотариуси. Възникнало и нотариал-
ното право, което ХII–ХIII в. получило

широко развитие най-вече в Италия1.
Римското право навлиза в българските

земи от дълбока древност. Още по времето
на Клавдий (46) завладените тракийски
земи били организирани в три провинции:
Долна Мизия (Северна България), Тракия и
Македония. По тези земи римското право се
утвърдило и интегрирало със завареното
обичайно право. След разделянето на Рим-
ската империя (395) българските земи
попадат във Византийската империя под
юрисдикцията на Константинопол и офи-
циален език става гръцкият. Наложило се
завареното римско право да се приспособи с
променените условия и обичайното право на
славянските народи2. След създаването на
българската държава (681) и особено след
приемане на християнството от Византия
(865) у нас се превеждат най-важните
византийски закони – Еклогът и Земедел-
ският закон (VIII в.). На тяхна основа бил
създаден и първият български и славянски
писмен правен паметник – Закон судный
людьмь. Почти в същото време (IХ в.) бил
преведен и възприет и Номоканонът (сбор-
ник църковни и светски закони) – основен
източник на каноническото право. През
1185 г., след отхвърляне на византийското
владичество Втората българска държава тръ-
гва по свой път на развитие и въпреки че
продължава да прилага заварените византий-
ски закони, са били приети и прилагани
допълващи ги правни актове – Шестокни-
жие, царски грамоти и др.
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Проф. д-р Георги Боянов

1По-подробно вж. Сталев, Ж. Нотариал-
ният акт. С., Фенея, 2004, с. 14.
2Чолов, Р. Римско частно право. С., Сиела,
2000, 36–37.
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През време на Втората българска държава
настъпил подем в икономическото развитие
– засилила се вътрешната и международната
търговия, създали се условия за активен сто-
пански обмен и сключване на различни
правни сделки. Най-често договорите се
сключвали устно с участието на свидетели3.
Освен да улесни договарянето, участието на
свидетелите било необходимо и за доказване
на договора. Други доказателства по това
време почти не е имало. Наред с тях се
сключвали и писмени договори при сделки с
по-значителен интерес. Те били сключвани
също с участието на свидетели и били скрепя-
ни с техните подписи и печат. Но те не могли
да се използват за прехвърляне на вещни
права върху недвижими имоти. През този
период констативният нотариален акт не е
бил познат на българската правна система. 

2. Удостоверяване правото на собственост
по османското (турското) право 

След завоюването на Балканския полуос-
тров от Османската държава у нас се устано-
вява и прилага османското право – светско
право, мюсюлманско право, обичайното
право на покорените народности. Особено
важно значение имало установеното у нас
поземлено право в лицето на Закона за
земите (1858), който съставлявал турското
вещно право, което уреждало прехвърлянето
и документирането на собствеността и пра-
вото на ползване върху недвижимите имоти.

Според турското право поземлената соб-
ственост на Османската империя обхваща
различни категории земи – държавна соб-
ственост и пълна частна собственост, която
принадлежи на отделни физически и юриди-
чески лица. От своя страна поземлените
имоти се разграничавали на земи „мюлк“ –
това са били имотите в границите на населе-
ните места – дворни места, сгради и по-
стройки, хармани, овощни и зеленчукови
градини, и земи „мирие“ – непокрити пол-
ски имоти (ниви, ливади, гори). От значение
за нотариалното право са преди всичко имо-

тите „мюлк“ и „мирие“ .
Земите „мюлк” турската феодална държа-

ва предавала на отделни лица за особени
заслуги. Тези земи били обект на пълна соб-
ственост с правомощия на владение, ползва-
не и разпореждане, както и на наследствени
права върху тях. Тяхното прехвърляне става-
ло с постигане на съгласие, без да е нужна
специална писмена форма.

Земите „мирие“ били собственост на тур-
ската държава. Тя отстъпвала върху тях на
частни лица само владението и ползването,
като особено вещно право, близко до рим-
ското право на плодоползване и на съвре-
менното вещно право върху чужда вещ –
право на ползване4.

Отстъпеното право на ползване се доку-
ментирало в писмена форма, с писмен доку-
мент, издаден от спахията, подписан от него
и подпечатан с неговия печат. Този документ
бил наречен тапия. Със Закона за земите от
1858 г. бил усъвършенстван редът за прех-
върляне правото на ползване върху мирий-
ски земи и процедурата за издаване на тапии.
При сделка за прехвърляне страните прода-
вач и купувач се явявали пред специална
комисия (Такрир комисиолу)  или пред
секретаря за тапиите, пред които заявявали
своето съгласие за продажба. Тъй като тези
земи си оставали държавна собственост, за
прехвърлянето им било необходимо и пред-
варително разрешение, което обаче на прак-
тика се смятало, че е дадено след като се
плати сумата за снабдяване с тапия на името
на новия ползвател. Въпреки тази практика
законът изисквал при даване на разрешения
да се извършва проверка дали продавачът
има право на ползване върху прехвърлената
мирийска земя. За целта продавачът се снаб-
дявал с удостоверение, издадено от община-
та по местонахождението на имота. С Пра-
вилник за тапиите (1859) и инструкция за
неговото прилагане (1867) се създала спе-
циална организация на службата по издаване
на тапии. Тя имала централно управление в
Цариград (нещо като Агенция по кадастъра)
със свои органи във вилаетите и общините. В
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3Андреев, М., Ф. Милкова, История на бъл-
гарската държава и право. С., Софи-Р,
1993, с. 189.



тях имало директор и секретар по тапиите.
Секретарят извършвал предварителна про-
верка за правото на ползване и правел доклад
за издаване на тапия. Органите по тапиите в
санджака и вилаета събирали изпратените от
секретарите доклади и ги изпращали в цен-
тралната служба в Цариград, която издавала
тапията. По този ред тапия се издавала не
само при прехвърляне (продажба) на
мирийска земя, но и при наследяване, при
загубване на тапия; при придобиване по
давност.

Описаният ред показва, че издаването на
тапия (документ за собственост) се предхож-
дало винаги от предварителна проверка на
правата на праводателя, респективно на
молителя, чрез предоставяне на писмени
доказателства (удостоверения за правото на
ползване, издадено от общинските власти).
Когато се налагало, секретарят по тапиите
трябвало да извърши и допълнителна про-
верка чрез разпит на старейшините на село-
то, на съседи на молителя и други лица, които
могат да го осведомят за интересуващите го
обстоятелства. Подписаните в Цариград
тапии се връщали по обратния ред при
секретаря по тапиите и той ги раздавал на
титулярите им. Във всеки санджак се водел и
регистър, в който се вписвали издадените
тапии и всички прехвърляния на мирийските
земи5.

Видно е, че през този период  тапията е
официален удостоверителен документ за
съществуващо право на ползване върху
недвижим имот, определен по вид, площ,
местонахождение, граници. Тапията не удо-
стоверява извършена правна сделка, а кон-
статира съществуващо вещно право на пол-
зване. Тя винаги се съставяла в писмена
форма по установен от централна служба
образец и подпечатвала с имперския печат.
Като официален удостоверителен писмен
документ, тапията се ползвала и със законна
доказателствена сила, която обвързвала всич-
ки други лица и съда (чл. 8 от Закона за
земите). До оборването й се смятало, че
посоченото в нея лице е титуляр на отразе-
ното право на ползване.

От 1874 г. описаният ред за издаване на
тапии се прилагал и за земите „мюлк“
(недвижими имоти в населените места).

3. Удостоверяване правото на собственост
по руското нотариално право

В края на турското имперско владичество
в Русия действа „Положение за нотариална-
та част“ (14.IV.1866 г.), което урежда ста-
тута на нотариусите и производството по
издаване на нотариални актове. То е възло-
жено на т.нар. младши нотариус в района на
мировия съд. Младшият нотариус е имал
компетентност да удостоверява всякакви
частноправни изявления, включително да
извършва нотариални актове извън неговия
район на дейност. Актовете на младшия
нотариус относно недвижимите имоти обаче,
за да породят правно действие, подлежали на
утвърждаване от старши нотариус в седали-
щето на окръжния съд. Компетентен да
извърши утвърждаването бил онзи старши
нотариус, в чийто район се намирал недви-
жимия имот. За да утвърди акта на младшия
нотариус, старшият нотариус проверявал
правата на праводателя по сделката чрез
представените писмени доказателства (укази,
грамоти, духовни завещания), правел справ-
ки в крепостните книги, които се водели при
него. Ако проверката го увери, че праводате-
лят е собственик, старшият нотариус утвър-
ждавал акта, внасял го в крепостната книга и
в крепостния регистър. От този момент
нотариалният акт ставал крепостен акт и от
този момент се смятало, че той прехвърля
собствеността или учредява друго вещно
право. Крепостният акт бил условие за дей-
ствителност на сделки с недвижими имоти.
Той нямал обвързваща доказателствена сила,
каквато имали тапиите по турското право.
При спор за собственост крепостният акт
доказвал само прехвърлянето на собстве-
ността, но не и съществуването на самото
право на собственост6.

При прехвърляне правото на собственост
нотариусът, както бе отбелязано, проверявал
правата на праводателя само по писмени

5По-подробно за този ред вж. Сталев, Ж.,
цит. съч., 33–37.
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6За руското нотариално право през XIX в.
вж. Сталев, Ж., цит. съч., 41–51.
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документи. Той не можел да провежда раз-
пит на свидетели, включително и с оглед уста-
новяване правото на собственост върху
недвижим имот, придобит по давност. Това
обстоятелство се явявало пречка за снабдява-
не с крепостен акт на собствениците, придо-
били собствеността по давност. Тази пречка
била преодоляна по пътя на правоприлага-
нето, като се приело, че по молба на давност-
ните владелци до окръжния съд последният
може да им издаде свидетелство за право на
собственост чрез разпит на свидетели. То се
издавало от младшия нотариус и се вписвало
в крепостния регистър. Така в Русия се слага
началото на едно по същество охранително
производство за издаване на официално
удостоверение за съществуващо право на
собственост върху недвижим имот. Сложни-
те процедури и разделянето на функциите по
нотариалните удостоверения между младши
и старши нотариус, многобройните вписва-
ния на тези актове са били може би причина
в България да не се приемат нотариалните
нормативни разрешения на проблемите,
свързани с прехвърляне и доказване на пра-
вото на собственост върху недвижими имоти
в Русия.

4. Удостоверяване правото на собственост
в България след освобождението от осман-
ско владичество

След освобождението на България
режимът на сделките с недвижими имоти и
удостоверяването на правото на собстве-
ност се основава на завареното турско
законодателство относно поземлената соб-
ственост. Нотариалната дейност по-кон-
кретно е била уредена в Княжество Бълга-
рия с „Временни правила за устройството
на съдебната част“ (24 август 1888 г. –
утвърдени от княз Дондуков-Корсаков).
Нотариални органи били член на окръжния
съд и мирови съдия.

Въпреки че се запазва делението на
недвижимите имоти на земи „мюлк“ и „ми-
рие“, прехвърлянето на собствеността или
правото на ползване върху тях се извършва
все във формата на нотариален акт, чрез
който се удостоверява самата сделка. Терито-
риалната компетентност на нотариуса се въз-

приема от турските правила за издаване на
тапия. За разлика от руското право обаче,
проверката на правата на праводателя се
извършва не от старши нотариус, а от самия
орган (мирови съдия), който съставя нотари-
алния акт. Накратко може да се обобщи, че
нотариалните правила, установени с
ВПУСЧ (1878) у нас съчетават нормативни-
те идеи и на турското, и на руското право.
Тези правила обаче, за разлика от правилата
за турските тапии, не предвиждат издаване
на документи (нотариални актове, свидетел-
ства, които да удостоверяват самото съще-
ствуване на правото на собственост и други
вещни права).

След Освобождението в Източна Руме-
лия действа Органически устав за нейното
държавно и политическо устройство. С него
се премахва завареното от османското право
деление на земите на „мюлк“ и „мирие“.
През 1883 г. е приет Публично-админи-
стративен правилник за владалата (ПАПВ),
който урежда прехвърлянето и удостоверя-
ването на правото на собственост върху
всички недвижими имоти (чрез правна сдел-
ка, по наследство и др.). Окръжните и око-
лийските съдии издавали официален писмен
документ, наречен „владало“ (тапия). Съдът
обаче е трябвало да извърши проверка за
правата на праводателя. Продавачът или
молителят за издаване на владало трябвало да
представи свидетелство от градското кметство
или от селската община, че е собственик на
конкретния имот. Ако съдът се убеди, че
страната, съответно молителят е собственик,
му издавал владало. То се подписвало от
председателя и членовете на окръжния съд и
от секретар-нотариус, ако владалото се изда-
ва по местна компетентност от окръжния съд
или от околийски съдия, а от заседателите и
писаря за владалата, ако владалото се издава
от околийския съд. Владалото се съставяло в
два екземпляра – единият се връчвал на соб-
ственика, а другият се пазел в съда.

Владалото не е било условие за действи-
телност на сделката, нито за придобиване на
съответното право. То е само един официа-
лен документ, удостоверяващ съществуване-
то на правото на собственост. Поради
обстоятелството, че то се издава от орган на
съдебната власт, може да се приеме, че влада-
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лото се ползва с доказателствена сила7. Но то
няма конститутивно действие.

Казаното относно владалото разкрива
значителни сходства с неговия предшестве-
ник – турската тапия за собственост. И двата
документа удостоверяват самото право на
собственост, далечни предци на съвременни-
те констативни нотариални актове.

Различният режим на документиране на
собствеността в Източна Румелия и Княже-
ство България бива преодолян след съедине-
нието на България през 1886 г. Преди съе-
динението, през 1885 г. в Княжество Бълга-
рия е бил приет Закон за нотариусите и
мировите съдии, които извършват нотариал-
ни дела. След съединението той се прилага за
цялата територия на България.

Законът за нотариусите (ЗН) от 1885 г.
изоставя делението на земите на различни
видове и съответно на различни права върху
тях и установява едно пълно право на частна
собственост върху всички недвижими имоти,
признато и с Конституцията на България от
1879 г. Премахва се сложната процедура на
утвърждаване на нотариалните актове.
Нотариалната дейност вече се извършва от
специален служител, включен в системата на
съдебната власт – нотариус. Запазва се нота-
риалната форма като условие за действител-
ност на сделката, но скоро се налага тя да
бъде смекчена поради масовото сключване на
сделки с т.нар. частни актове. Изискването за
нотариален акт като условие за валидност на
сделките през 1892 г. е отменено с обратна
сила от Закон за продажби на недвижими
имущества, извършени в домашни условия,
или частни актове и със ЗЗД от 1892 г. С
тях, както и с други т.нар. валидизационни
закони (1920, 1942, 1943 г. – Закон про-
тив спекулата с недвижими имоти) се валиди-
раха всички сключени в частна писмена
форма сделки с недвижими имоти8. През
1910 г. със Закон за привилегиите и ипоте-

ките отново се въвежда нотариалният акт
като условие за действителност на сделките с
недвижими имоти. Явява се обаче конкурен-
ция между продажби на недвижими имоти с
нотариален акт и продажби,  извършени в
частна писмена форма. Тези обстоятелства
са наложили допускането на особени актове
за констатиране на съществуващо право на
собственост. Това станало с приемането на
специален Закон за заменяне на турските
документи за право на собственост с кре-
постни актове (ДВ, бр. 25/1892 г.). 

През 1889 г. бил изменен Законът за
нотариусите, като се давало право на купува-
чите на недвижими имоти с частни актове да
се снабдят с крепостни актове. Този акт не
удостоверявал сделка с недвижим имот, а
удостоверявал самото съществуване на пра-
вото на собственост. Издаването на конста-
тивни нотариални актове се разширява и
през следващите години с ред специални
закони – Закон за благоустройството
(1905), Закон за етажната собственост
(1935), Закон за кадастъра и комасацията
(1941), Закон за уреждане собствеността на
недвижимите имоти в Южна Добруджа
(1942) и др.

Издаването на крепостно свидетелство
(констативен нотариален акт) се предхожда-
ло от издаването на свидетелство за правата
на молителя. Когато нямал документ за пра-
вото на собственост, трябвало да се извърши
проверка чрез разпит на трима свидетели
(„три околни люде“). Тази обстоятелствена
проверка, въведена още през 1885 г., се раз-
вива и с изменението на Закона за нотариу-
сите от 1888 г., като се уточнява, че обстоя-
телствената проверка (разпит на свидетелите)
се извършва от нотариуса. Така у нас се слага
началото на констативния нотариален акт и
неговата специфична разновидност – кон-
стативен нотариален акт по обстоятелствена
проверка, уреден днес в чл. 587 от ГПК.

При издаването на констативен нотариа-
лен акт е било необходимо във всички случаи
да се докаже съществуващото право на соб-
ственост. Такива доказателства преди всичко
са писмени - тапии, крепостни актове, част-
ни актове за продажба. Когато молителят се
позовава и представя писмени доказателства
за правата си, нотариусът не извършва об-

7Сталев, Ж., цит. съч., с. 62.
8По-подробно за кризата на недвижимата
собственост в България през този период вж.
Сталев, Ж. Нотариалната форма и криза-
та на недвижимата собственост у нас в
тяхното историческо развитие. С., 2005,
Фенея, 42–98.
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стоятелствена проверка. Ако молителят
„няма документи“, тогава нотариусът
извършва обстоятелствена проверка, чрез
която да се докаже, че молителят е собстве-
ник. Производството по обстоятелствена
проверка е особено охранително производ-
ство по доказване правото на собственост.
То се прилагало преди всичко за придобива-
не право на собственост по давност, но не и
при деривативни способи за придобиване
право на собственост.

Доказателствената сила на констативните
нотариални актове се извлича не само от
Закона за нотариусите (1885), но и от
изричната разпоредба на чл. 249 от ЗГС,
който придава доказателствена сила на всеки
документ, извършен по нотариален ред.
След освобождението, въз основа на руските

правила за устройство на съдебната част у
нас, през 1892 г. се приема цялостен българ-
ски Закон за гражданското съдоустройство,
изменян и допълван през следващите години.
Той бил отменен и заменен с нов ГПК през
1952 г., като нотариалните производства се
включват в неговия предмет на регулиране,
както и днес те са уредени като особени
охранителни производства, включително и
издаването на констативен нотариален акт в
ГПК от 2007 г. 

Настоящите бележки относно появата и
развитието на констативния нотариален акт в
българското право нямат претенция да
заявят завършено научно изследване. Целта
ми бе само да се поставят тези въпроси и да
се подчертае необходимостта от по-нататъш-
на работа на специалистите в тази област. 
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Проблеми 
на правоприлагането, 
касаещи правото на строеж 
Нотариус Димитър Танев

I. Кога следва да се счете за упражнено
правото на строеж и от кой момент започ-
ва да тече давностният срок по чл. 67 от
Закона за собствеността?

Отправната точка, от която зависят отго-
ворите на поставените въпроси, е не дирене-
то на някаква практическа целесъобразност, а
анализ на съдържанието на вещното право на
строеж. В българското законодателство
вещните права са включени в строга номен-
клатура, а правоотношенията между гражда-
ните по повод недвижимите вещи са точно
определени от Конституцията, Закона за
собствеността, трайната съдебна практика и
разбира се, правната литература.

Ограниченото вещно право на строеж
оборва законовото правило, че собственикът
на земята е собственик и на постройките

върху нея, а което се извърши в почвата на
един имот, става част от имота – superficies
solo cedit. Тази възможност за наличие на
разделна собственост е вследствие притежа-
нието на едно абсолютно вещно право, как-
вото е правото на строеж. „Всички вещни
права са абсолютни, включително и
вещните права върху чужда вещ. Защото
и те трябва да бъдат почитани от всич-
ки – от всички трети лица, а и на първо
място от собственика, който е уредил
правото върху собствената си вещ. Върху
него това задължение тежи само по-
непосредствено. Задължения за активни
действия невинаги се установяват (и
невинаги могат да бъдат установени) в
тежест на собственика или на титуляра
на вещното право.“ –  Кожухаров, Ал.,



Облигационно право. Общо учение за
облигационното право.

„Правото на суперфиция  или строеж,
както бе изложено, се различава от пра-
вото на собственост само по име... И у
нас трябва да приемем, че суперфици-
арят е защитен по същия начин, както
собственикът – с иска, за който важи
всичко казано за реивиндикацията, една
виндикация, но формално не на вещта
(rei), а на повърхността на имота
(superficiei).“ – Венедиков, П., Ново вещно
право.

Абсолютността на вещното право на
строеж е признатата от закона възможност,
да е налице задължение за всички да не пре-
чат на притежателя на вещното право да го
упражнява, в рамките на закона, на законо-
вите ограничения на правото на собственост.
Съдържанието на самото право на строеж
включва в себе си неразривно свързаните
права да се строи в чужд имот и да се придо-
бие собствеността върху построеното. Пра-
вото да се строи върху чужд имот само по
себе си не е вещно право – със съгласието на
собственика всеки може да извършва строи-
телни дейности в чужда земя, без да става
собственик на построеното.

Всеки притежател на правото на строеж
може сам да реализира строителството или да
възложи извършването на отделните етапи с
един писан или неписан облигационен дого-
вор на трето лице. Фактическото построява-
не, изграждане на една сграда,  не е само по
себе си упражняване на правото на строеж.
Построяването, взаимоотношенията по
проектирането и строителството са резултат
от притежанието на правото на строеж, но
сами по себе си не са самото упражняване.
Упражняването на правото на строеж е
признатата от закона възможност не само да
се строи, но и да се придобие собствеността
върху построеното.

Суперфицията е право, произтичащо от
правото на собственост върху земята. Пора-
ди неизменния си абсолютен характер тя се
погасява независимо от броя на приобрета-
телите, които са го придобили. Известно е, че
при прехвърлителното правоприемство
прехвърлителят прехвърля в пълен обем
вещните права, които има. При учредител-

ното правоприемство учредяването на ново-
то право не идва от нищото, а се появява в
правния мир съобразно волята на собстве-
ника на земята и съгласно призната от зако-
на възможност може да бъде предмет на раз-
поредителна сделка. 

В случай че притежателят на правото на
строеж и последващите частни правоприем-
ници удължат срока на упражняване правото
на строеж, би се опорочил актът, волята на
учредителя. Правото на строеж, като огра-
ничено вещно право, е изцяло детерминира-
но от волята на титуляра, който го е учредил.
Частният правоприемник не може да има
повече права от прехвърлителя – той не
може да му прехвърли това, което няма.
Независимо от броя на актовете на разпо-
реждане с предмет право на строеж, самото
право като правомощие да се строи и придо-
бие собствеността остава неизменно. Стра-
ните по сделките могат да изменят обема на
отстъпените права (да включват и да изключ-
ват определени обекти на правото на стро-
еж), да сключват или прекратяват договори
за строителство, да договарят срокове, неу-
стойки и т.н., но самото право на строеж
като абсолютно право не се променя.

ЗС не определя началния момент на
възникване правото на строеж, но той е регла-
ментиран в чл. 24, ал. 1 от ЗЗД – прехвърля-
нето или учредяването настъпва по силата на
самия договор. Съдебната практика приема,
че началният момент на самото строителство
започва да тече от издаване на административ-
ните актове за строеж или фактическата
възможност за осъществяването му. Отдалеча-
ването на конститутивния момент, с който се
учредява правото на строеж, от подписването
на самия договор (без да е отложено действие-
то му по волята на страните – чл. 25 от ЗЗД)
има чисто житейско обяснение. В случай
обаче, че се приеме, че упражняването на
право на строеж може да се отграничи от воля-
та на този, който го е учредил, би се изменило
съществено самото му съдържание. Правото
на строеж ще съществува не като инкорпори-
рана в правото на собственост възможност, а
като някакво подобие на ограничено право на
строеж, независещо от собственика на земята,
а от тази на трети лица. От ограничено вещно
право то би се превърнало в някакво пълно
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вещно право.
Правото на строеж се погасява с изграж-

дането на обекта, за който е учредено или
продобито с трансформацията му в правото
на собственост. Правото на строеж се пога-
сява временно – до разрушаване на сградата.
Понятието „обект“ има своите технически
измерения и е дефинирано в § 5, т. 39 от
ДР на ЗУТ. Съдебната практика приема, че
самостоятелен обект е този, който има юри-
дическо основание да бъде такъв. Строител-
ните правила и норми регламентират само-
стоятелността на обектите и тяхното функ-
ционално предназначение. Неразделна част
от всяка суперфиция е утвърденият инвести-
ционен проект. Единствено той би могъл да
води до извода, че изграденият обект е годен
да има самостоятелно функционално пред-
назначение. Така например едно жилище,
изградено в постройка, представляваща
етажна собственост, не би могло да се счита
за изграден обект, ако сградата няма покрив-
на конструкция съобразно одобрения инве-
стиционен проект. Подовата конструкция
над жилището не е покривна плоскост и
инвестиционният проект задължително ще
изисква да се изградят всички елементи на
сградата, обуславящи наличието на етажна
собственост като стълбища, колони, трегери,
покрив и т.н. Възможно е, в съвременното
строителство да съществуват промишлени и
търговски обекти, които да имат самостоя-
телно функционално предназначение по
смисъла на § 5, т. 39 от ДР на ЗУТ, незави-
симо че са част от един технологично или
произволно свързан комплекс от помеще-
ния. Отговор на въпроса кога ще е изграден
обект (правото на строеж ще е трансформи-
рано в право на собственост) ще даде един-
ствено одобреният инвестиционен проект. 

Поставя се въпросът дали жилището на
втория етаж от една пететажна сграда напри-
мер, за което е придобито правото на стро-
еж, е изградено, а строителството е спряно до
третия етаж, представлява обект по смисъла
на § 5, т. 39 от ДР на ЗУТ. Пространстве-
ният обхват на учреденото или придобито
право на строеж винаги се характеризира със
застроена площ, РЗП и височина. Незави-
симо че недовършената недвижима вещ ще е
в рамките на обема на отстъпено право на

строеж, тя няма да представлява самостояте-
лен обект – жилище, офис и т.н., и не може
да се счита, че с изграждането й е упражнено
правото на строеж. Недвижимата вещ в слу-
чая би трябвало да се придобие по прираще-
ние от собственика на земята, защото не
представлява обектът, за който е учредено
правото на строеж.

ЗС дефинира в чл. 110 понятието „недви-
жима вещ“, а ЗУТ понятието „обект“. Факт
е, че недвижимата вещ – част от втория етаж
от недовършената пететажна сграда – няма
да е жилището, обектът за който е учредено
или придобито право на строеж, няма да
съвпада с предмета на сделката. Правото на
строеж няма да е погасено поради факта, че
жилището, макар и със самостоятелно функ-
ционално предназначение, не може да осъ-
ществява това предназначение. Функциони-
рането на жилището се обуславя от функци-
онирането на цялата сграда съобразно изис-
кванията на строителните правила и норми.
Факт е обаче и че обектът ще представлява не
жилище, изградено съобразно строителните
правила и норми, а недвижима вещ, при
която лиспва идентичност на предмета на
сделката, на договореното и на построеното.
Съгласно чл. 110 от ЗС частта от недовърше-
ната сграда ще има всички характеристики на
недвижима вещ – трайно прикрепена е към
земята, не е мобилна и след разрушаване не
може да се възпроизведе от същите съставни
части.

Чисто хипотетично, ако е учредена нео-
граничена, пълна суперфиция върху един
терен в съответствие с влязъл в сила подробен
устройствен план (чл. 180 от ЗУТ), обектът
ще се придобие от приобретателя независи-
мо дали е завършена сградата. Отделният
терен ще трябва да има конкретно предназ-
начение и режим на устройство (§ 5, т. 11 от
ДР на ЗУТ), за да може съобразно волята на
страните обемът на придобитите права да не
е конкретизиран от одобрения инвестицио-
нен проект. Само при пълна суперфиция
приобретателят ще стане собственик на всич-
ко построено, било то част от постройката,
изградена съгласно утвърден инвестиционен
проект, или част от недовършена сграда,
представляваща недвижима вещ по смисъла
на чл. 110 от ЗС.
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II. Възможно ли е при разделна соб-
ственост собственикът на постройката да
не притежава правото на строеж?

Нерядко практиката поставя въпроса
притежава ли право на строеж собственикът
на сграда, придобит от притежателя на един
застроен терен, след като в прехвърлителния
акт не е описано това право. Действително
правото на строеж не може да се учреди при
завършена сграда и самият факт, че възмож-
ността за притежаването му се свързва с
отделен акт подвежда, когато дирим основа-
нието за съществуването му. Самото разкъс-
ване на правната връзка на собственика на
земята с построеното може да стане само по
негова воля, независимо дали с акт е учреде-
но право на строеж или е налице сделка със
съществуваща постройка. Правото на строеж
е не само право да построиш и да станеш
собственик на построеното, но и право да се
държи постройка в чужда земя: „Право да се
държи постройка в чужда или съсобстве-
на земя съдържа и правото на строеж в
тази земя в същите рамки – простран-
ство и височина. Погасителната дав-
ност по чл. 67 от ЗС на правото да се
построи сграда върху чужда земя или
съсобствена, произтичащо от правото
да се държи постройка в тази земя,
започва да тече от момента на разваля-

нето  или унищожаването на съществу-
ващата сграда.“ – Решение № 812 от 5
април 1960 г. по ГР.Д. № 5122/59г., III
Г.О.: „Веднъж строежът извършен, в
практиката правото на суперфиция
минава като акцесорна част от право-
то на собственост на сградата прехвър-
ля и правото на суперфиция, макар и в
акта да не е казано това. Но правото на
суперфиция съществува независимо от
сградата: и ако сградата бъде унищоже-
на, суперфициарят може да я построи
на наново.“ – Венедиков, П. Ново вещно
право.

В практиката липсата на описание на пра-
вото на строеж най-често се среща в актове,
които легитимират собствеността на право-
приемник на сгради, придобити от преобра-
зувани държавни или общински предприя-
тия в търговски дружества. Тази липса е
обяснима поради факта, че когато определе-
на сграда е била предоставена за стопанисва-
не и управление на държавното предприя-
тие, е съществувала единна държавна соб-
ственост върху всичко, включително и върху
терена. Право на строеж не е могло да се
учреди на тези предприятия, защото соб-
ственикът е бил един – държавата,  а право
на строеж може да се отстъпи, както знаем,
само на друг субект, несобственик на земя. 
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Макар с известно изменение в заглавието,
това е обещаното продължение на статията от
миналия брой на Нотариален бюлетин „Кон-
трол на индивидуалните административни
актове по устройство на територията“. За
добро или за лошо, след като беше планирано
отпечатването на това продължение и първата
част на този материал беше написана, изклю-
чително сериозно изменение и допълнение в
правната уредба на ЗУТ наложи многобройни
изменения, особено съществени в глава 19 на
ЗУТ, където те се изразиха включително и в
изменение на заглавието на главата. Вместо за
„съдебен контрол“ на индивидуалните адми-
нистративни актове, измененото заглавие на
главата говори вече за „оспорване“ на админи-
стративните актове, което наложи актуализи-
ране и на наименованието на тези редове в
продължението на статията върху контрола на
административните актове по устройство на
територията.

Нормотворческата политика на Народното
събрание може да изглежда нелогична и даже
смешна, но е факт, с който всички трябва да се
съобразяваме. Лавинообразно, следващи едно
след друго изменения и допълнения на основ-
ни законови актове, върху които са изграждани
качествата и стабилитетът на българската правна
система, се извършват толкова бързо и без да са
налице сериозни обществени нужди и прециз-
на юридическа обосновка за тяхното въвежда-
не, че регулирането в много обществени отно-
шения, по мнението на многобройните адреса-
ти на тези законови актове, изглежда си поста-
вя за цел по-скоро да обърква и да усложнява
тяхното нормално и просто уреждане от прав-
ните норми.

Специално за ЗУТ, многобройните изме-

нения и допълнения са станали толкова обре-
менителни за правоприлагането и теоретиче-
ското изследване на неговите институти, че
след един анализ на многобройните измене-
ния и допълнения в обхвата на закона си
позволих да изкажа мнение, че българската
правна система се нуждае от нов териториал-
ноустройствен закон, който да замени ЗУТ.
Такъв закон ще може да отсее в окончателни
или поне в значително  по-дълготрайни тек-
стове многобройните нужни или ненужни
изменения и допълнения в материята на тери-
ториалното устройство. Ще създаде стабилитет
на регулирането, какъвто, в такава изключи-
телно важна сфера на обществените отноше-
ния, е особено необходим. Ще спести много-
бройни и несъмнено скъпоструващи усилия на
нашата правна система по подобряването на
многобройно „кърпен“ закон, при който
измененията и допълненията са затъмнили
първоначалните идеи, ръководели законодате-
ля при неговото изработване. Стабилитет
обаче, който ще трябва да бъде търсен не безу-
словно и на всяка цена, включително и за
сметка на яснотата и безпротиворечивостта на
правното регулиране.

Неслучайно в чл. 11, ал. 1 ЗНА, несъмнено
раздвоен между  необходимостта от адекватно
отразяване на промените в обществените
отношения в регулирането на закона и грижа-
та това регулиране да бъде достатъчно стабил-
но и ясно, законодателят предвижда възмож-
ност за отменяване на закона и неговото заме-
няване с нов, само когато промените са мно-
гобройни и важни. Тези многобройни изме-
нения и допълнения в ЗТСУ (отм.), който
беше един сравнително стабилен нормативен
акт, в сила близо тридесет години (обн. ДВ,
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бр. 28 от 10 април 1973 г. – отменен с § 20
от Заключителните разпоредби на ЗУТ – обн.
ДВ, бр. 1 от 2 януари 2001 г., в сила от 31
март 2001 г.), компрометираха в очите на
законодателя регулативните възможности на
ЗТСУ. Многобройните изменения и допъл-
нения, писал съм го и друг път, замъглиха
здравия законодателен разум и нормотворче-
ски практицизъм на Народното събрание и
народните избраници, които в очакване на
„териториалноустройствената панацея“ –
ЗУТ, набързо прежалиха ЗТСУ. Въпреки че с
това (което се вменяваше като особено съще-
ствен негов недостатък, многобройните изме-
нения и допълнения) ЗТСУ беше възприел
по-голямата част от желаните и силно хипер-
болизирани положителни характеристики и
качества на ЗУТ. Но беше се опазил от без-
бройните гафове, нормативни недоразуме-
ния, неизбистрени нови концепции и безко-
нечна бюрокрация, с които многобройните
изменения и допълнения на ЗУТ продължа-
ват да се борят вече десет години, в усилия да
ги премахнат.

Да мислим със съжаление за ЗТСУ (отм.)
нито има смисъл, нито ще бъде правилно, като
не позволим от разстоянието на годините да си
припомняме с носталгия за неговата относи-
телна стабилност – за 27 години той е бил
изменян и допълван 24 пъти, и забравяме, че
този стабилитет се дължи в голяма степен и на
тоталитарния характер на държавата, в която
беше изработен и приет този закон и много-
бройните и тежки увреждания, които наред със
закони като Закона за собствеността на граж-
даните (ЗСГ-отм.), причини на българското
общество, на икономическата и социалната
свобода на българските граждани, чрез брутал-
ното погазване на малкото остатъци (след „кла-
сово-революционните мероприятия на народ-
ната власт“), от частната (лична) собственост.

Поредното изменение и допълнение на
ЗУТ идва в една година и след поредица от
следващи през малки интервали изменения и
допълнения на закона, в ДВ, бр. 15 от 23
февруари, бр. 41 от 1 юни, бр. 50 от 2 юли и
бр. 54 от 16 юли 2010 г. Засега то е най-
сериозното и обхватно от влизането в сила на
ЗУТ. Осъществено е със Закона за изменение
и допълнение на Закона за държавната соб-
ственост (ЗИДЗДС – обн., ДВ, бр. 87 от

5 ноември 2010 г.) и освен изменения и до-
пълнения в самия ЗДС (§1–§7 ЗИДЗДС),
извърши изменения и допълнения и в обхвата
на Закона за общинската собственост (§68
ЗИДЗДС), в Закона за пътищата (§69
ЗИДЗДС), в Закона за железопътния транс-
порт (§ 70 ЗИДЗДС), в Закона за безопасно
използване на ядрената енергия (§71
ЗИДЗДС), в Закона за преобразуване на
строителните войски, войските на Министер-
ството на транспорта и войските на Комитета
по пощи и далекосъобщения в държавни
предприятия (§72 ЗИДЗДС), в Закона за
устройство на територията (§73 ЗИДЗДС), в
Закона за горите (§74 ЗИДЗДС), в Закона за
опазване на земеделските земи (§75–§77
ЗИДЗДС).

Изменението за сетен път потвърди отдав-
на съществуващата констатация за липса на
връзка и координация между законодателната
дейност, съдебната практика и правната тео-
рия, където на правната теория е отредена
особено важната роля на своеобразен посред-
ник между законодателната дейност и съдеб-
ната практика. В изследванията на правната
теория се анализира продуктът на законода-
телната дейност – обективното право и тълку-
вателните резултати от прилагането на това
право при разрешаване на конкретни казуси в
практиката на съдилищата. А чрез присъщите
на правната теория сигнални способи – пред-
ложенията de lege ferenda, да споделя и пред-
лага идеи за подобряване качествата на обек-
тивното право и неговите регулативни функ-
ции, както и правоприлагането от съдилищата
при тълкуването на закона и отнасянето му
към различни практически хипотези.

Ако такава връзка и координация съще-
ствуваше, едва ли поредните изменения в
ЗДС, ЗОС и ЗУТ щяха да бъдат приети.
Защото известно е обстоятелството, че и трите
изключително важни закони са в задушаваща-
та „прегръдка“ на многобройните изменения
и допълнения. Теорията и съдебната практика
не смогват да ги обхващат и анализират.
Невъзможно е преподаването на стабилни
теоретически знания по подложените на чести
изменения юридически институти и изучава-
нето и осмислянето им от школуващите се
юристи. Върху тях не може да се изгради пра-
вилна и стабилна (постоянна) съдебна прак-
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тика. Подобни  изменения и допълнения се
приемат като неизбежно зло, изучават се и по
тях се формира съдебна практика, правната
теория ги анализира критически в очакване на
поредното изменение и допълнение.

Измененията и допълненията в материята
на ЗУТ са многобройни и съществени. Те не
се ограничават само до текстовете в закона,
които регулираха материята на съдебния кон-
трол на административните актове по устрой-
ство на територията в глава 19 на ЗУТ, а вна-
сят съществени нови моменти и в глава 7, раз-
дел ІІІ – „Създаване, обявяване и одобряване
на устройствените планове“.

Макар извън обхвата на глава 19, т.е. извън
конкретните правила в ЗУТ, които уреждат
материята на оспорването на индивидуалните
административни актове по устройството на
територията, измененията в глава 7, раздел ІІІ
„Създаване, обявяване и одобряване на
устройствените планове“ имат пряко отноше-
ние към оспорването на тези актове. Един
преглед на тези изменения и допълнения ми
се струва необходим. 

Отменена е необжалваемостта на няколко
групи административни актове. В чл. 122,
ал. 4 ЗУТ, със заличаването на второто изре-
чение в тази алинея, е отменена необжалвае-
мостта на решението на Министерския съвет,
с което по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
одобрява Националната комплексна устрой-
ствена схема; заповедта на министъра на
регионалното развитие и благоустройството, с
която одобрява специализираните и районни-
те схеми, които засягат териториите на повече
от една област, както и районните устройстве-
ни схеми по чл. 121, ал. 4 ЗУТ, обхващащи
територията на една област, които не са съгла-
сувани от общински съвет и подлежат на вна-
сяне за разглеждане от Националния експер-
тен съвет; заповедта, с която областният упра-
вител одобрява районните устройствени
схеми, които засягат територията на една
област. 

В чл. 127, ал. 6 ЗУТ, със заличаването на
третото изречение в алинеята, е отменена
необжалваемостта на решението, с което
общият устройствен план се одобрява от
общинския съвет по доклад на кмета на общи-
ната. Решението до отмяната подлежеше на

обнародване в „Държавен вестник“, но както
гласеше отмененото трето изречение на
чл. 127, ал. 6 ЗУТ, то беше обявено за окон-
чателно и неподлежащо на обжалване. Отме-
нена в чл. 127, ал. 10 ЗУТ е и необжалваемост-
та на заповедта на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, с която мини-
стърът одобрява, след съгласуване с общинския
съвет, общия устройствен план за селищни
образувания с национално значение. Заповед-
та подлежи на обнародване в „Държавен вест-
ник“. ЗИДЗДС тук е използвал същата правна
техника. Заличи в чл. 127, ал. 10 ЗУТ третото
изречение на алинеята, в което беше прогласе-
но правилото, което обявяваше заповедта на
министъра за окончателна и неподлежаща на
обжалване. Това означава, че след обнародване
в „Държавен вестник“ заповедта не става окон-
чателна и подлежи на обжалване по предвиде-
ния в ЗУТ ред.

Тук трябва да отбележа едно много сериоз-
но несъгласуване или недоглеждане при обек-
тивиране на нормативните решения, въведени
със ЗИДЗДС, което поставя на изпитание
теоретически установените тълкувателни пра-
вила в материята на отмяната, които според
мен се считат за част от азбуката, от инстру-
ментариума, с който и практикът юрист си
служи при анализиране на волята на законо-
дателя, заложена в правната норма. Склонен
съм да мисля, че се касае за несъгласуване или
недоглеждане, защото ако става въпрос за
съзнателно решение на законодателя, това
означава, че той или не познава правилата и
действието на изричната отмяна на цял нор-
мативен акт или на отделни текстове от него,
или че доста произволно си служи с тълкува-
телните правила. Произволното служене с
тълкувателните правила разрушава логиката на
анализиране волята на закона и поражда усло-
вия за хаос при извеждането на този воля, за
прилагане на законовата норма към конкретни
хипотези на подлежащите на правно регули-
ране обществени отношения.

В чл. 122, ал. 4 ЗУТ, второто изречение,
съответно в чл. 127, третото изречение, а в
ал. 10, второто изречение ЗУТ, предвиждаха
необжалваемост на всички тези актове –
решението на Министерския съвет (чл. 122,
ал. 2 ЗУТ); заповедта на министъра на регио-
налното развитие и благоустройството



(чл. 122, ал. 2 ЗУТ); заповедта на областния
управител (чл. 122, ал. 3 ЗУТ); решението на
общинския съвет (чл. 127, ал. 6 ЗУТ); реше-
нието на  министъра на регионалното разви-
тие и благоустройството (чл. 127, ал. 10 ЗУТ).
Отмяната на изреченията в съответните али-
неи със ЗИДЗДС, които предвиждаха необ-
жалваемост на тези административни актове,
означава само и единствено, че волята на
законодателя е да подчини  и тях на общия
принцип в чл. 120, ал. 2 от Конституцията, че
гражданите и юридическите лица могат да
обжалват всички административни актове,
които ги засягат, освен изрично посочените
със закон, като отмени необжалваемостта им.
Затова трудно може да се обясни противоре-
чието с тази тълкувателна логика, когато с
новата ал. 6 на чл. 215 ЗУТ, въведена със
ЗИДЗДС, законодателят изрично предвижда,
че устройствените схеми и общите устройстве-
ни планове, както и техните изменения, не
подлежат на обжалване.

Изменение е въведено и в начина за съоб-
щаване, предвиден в чл. 130 ЗУТ:

– по алинея първа, решението на общин-
ския съвет за одобряване на подробния
устройствен план, се съобщава чрез обнарод-
ване в „Държавен вестник“;

– по алинея втора, заповедта за одобряване
на подробен устройствен план в обхват до един
квартал, се съобщава на заинтересованите лица
при условията и по реда на АПК, а когато
подробният устройствен план е в обхват над
един квартал, заповедта за неговото одобрява-
не се съобщава на заинтересованите лица чрез
обнародване в „Държавен вестник”.

Изменение е претърпял и изключително
важният текст на чл. 134 ЗУТ, който регла-
ментира условията и реда за изменение на
влезлите в сила общи (чл. 134, ал. 1) и подроб-
ни (чл. 134, ал. 2) устройствени планове. Т. 6
на чл. 134, ал. 2 ЗУТ е изменена и допълне-
на, за да обхване по-широка категория лица,
които могат да изразят съгласие за изменение
на влезлия в сила подробен устройствен план.
Това вече не са само „всички пряко заинтере-
совани собственици“, както предвиждаше до
изменението на нормата, т. 6 на чл. 134, ал. 2
ЗУТ, а в новата редакция, всички собственици
на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ (собстве-
ниците на онези недвижими имоти, които са

предмет на самия план), както и носителите на
ограничени вещни права върху тях.

В статия посветена на измененията и
допълненията на глава 19 ЗУТ, приети със
ЗИДЗДС, Вал. Благоева1, струва ми се пра-
вилно, изтъква основните цели, ръководели
законодателя за въвеждането на толкова зна-
чими изменения и допълнения в ЗУТ.

Според нея, с измененията и допълнения-
та в глава деветнадесета на ЗУТ, законодателят
цели „да прецизира процедурите и скъси сро-
ковете за изграждане на обекти с национално
значение“. Авторката обособява три групи от
конкретни цели, постигнати със ЗИДЗДС в
материята на оспорването на индивидуалните
административни актове по устройство на
територията: 

– въвеждане на специални процедурни
правила по отношение на сроковете за оспор-
ване на подробни устройствени планове и на
разрешения за строеж за обекти с национално
значение и на общински обекти с първосте-
пенно значение; 

– изменение и допълнение в процедурата
по конституиране на заинтересованите страни
в съдебните производства по оспорване на
някои подробни устройствени планове;

– въвеждане на специални правила за
обжалване на решенията на административ-
ните съдилища по жалби срещу администра-
тивни актове, за одобряване на тези подробни
устройствени планове.2

Няколко текста в ЗИДЗДС в светлината на
вярно дешифрираната нормотворческа цел
предвиждат улеснения в процедурата по
отчуждаването на имоти за изграждане на
национален обект или на общински обект от
първостепенно значение. В чл. 144, ал. 1, т. 1
ЗУТ, сред условията за съгласуване и одобря-
ване на инвестиционни проекти, по които се
издава разрешение за строеж, законът пре-
движда писмено заявление на възложителя и
представяне на документи за собственост, а за
сгради на жилищно-строителни кооперации
– и влязло в сила решение на общото събра-
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ние, за приемане на проекта. С оглед именно
на това изискване, с нова ал. 4 към чл. 144
ЗУТ е въведено изключение, че за изгражда-
не на национален обект или на общински
обект от първостепенно значение, не е
необходимо представянето на документ за
собственост, а влязъл в сила подробен
устройствен план и документи, с които да
бъде установено, че е преведено определено-
то в акта за отчуждаване обезщетение.

С несъмнена ориентация към поставената
основна цел на измененията и допълненията в
ЗУТ, да улеснят и подпомогнат изграждането
на национални обекти и общински обекти от
първостепенно значение, са и измененията и
допълненията в чл. 150 ЗУТ. Отменена е
ал. 5 на този член, която установяваше 2-
годишен срок за действие на комплексния
проект за инвестиционна инициатива, от
датата на издаване на последния акт – разре-
шението за строеж, освен ако действието му не
бъде спряно от съда или от друга непреодоли-
ма причина. С изменението на ал. 7 законо-
дателят освободи от определените в чл. 150,
ал. 4 ЗУТ такси, изработването и одобрява-
нето на комплексните проекти за инвести-
ционна инициатива, за национален обект и за
общински обект от първостепенно значение.
Създадени са и две нови алинеи на чл. 150
ЗУТ. Алинея 8 (нова), която предвижда, че
съобщаването на актовете за одобряване на
частите на комплексните проекти   за инвести-
ционна инициатива  и разрешението за стро-
еж се извършва едновременно, при условията
и по реда, предвидени за съобщаване на акто-
вете за одобряване на подробни устройствени
планове. И ал. 9 (нова), според която не
могат да се съставят протоколи или да се
извършват заверки по чл. 157, ал. 1 ЗУТ, за
начало на строеж, разрешен чрез комплексен
проект за инвестиционна инициатива, без да е
променено предназначението на територия
или на поземлен имот, ако такова е необходи-
мо, по силата на друг закон.

Разрешението за строеж или отказът да се
издаде такова разрешение от главния архи-
тект на общината (района) се съобщава на
заинтересованите лица, при условията и по
реда на АПК. Чл. 149, ал. 1 ЗУТ предвижда
отказът да се прави само по законосъобраз-
ност, като се посочват конкретните мотиви за

това. Както издаването на разрешението,
така и отказът за издаването му, могат да
бъдат обжалвани от лица, които имат правен
интерес от обжалването. ЗУТ в чл. 149,
ал. 2 е посочил кои са тези лица. В случаите
на нов строеж, пристрояване и надстрояване
на заварен строеж, заинтересовани лица са
възложителят, собствениците и носителите на
ограничени вещни права в поземления имот,
лицето, което има право да строи в чужд
имот, по силата на специален закон, а в слу-
чаите на строеж в квартали и имоти по
чл. 22, ал. 1 ЗУТ – възложителят и собстве-
никът на земята. Имотите по чл. 22, ал. 1
ЗУТ се характеризират с вида на допустимо-
то от закона застрояване. То се отнася за
квартали и големи урегулирани поземлени
имоти и може да бъде комплексно, с разпо-
лагане на групи от сгради с различно пред-
назначение, свободно стоящи или свързани.

Заинтересовани лица да обжалват разреше-
нието за строеж или отказ за издаването му,
когато се касае за преустройство или промяна
на предназначението на заварен строеж, са
няколко групи лица по чл. 38, ал. 3 и 4 и чл.
39, ал. 2 ЗУТ. 

По чл. 38, ал. 3 ЗУТ заинтересовани да
обжалват отказа са собствениците на жилищни
помещения или самостоятелни жилища в
сграда в етажна собственост, които желаят да
извършат преустройство и промяна на пред-
назначението на обектите в кабинет за здравни
нужди, офис или ателие за индивидуална
творческа работа, които са свързани с достъп
на външни лица в сградата. Предпоставка за
допустимост на преустройството и промяната
на предназначението е обектите да се намират
в първия или полуподземния етаж на сградата,
преустройството им да е съобразено с проти-
вопожарните и други технически изисквания,
както и да е налице изрично писмено нотари-
ално заверено съгласие на всички собственици
на жилища – непосредствени съседи на обек-
тите. А когато се иска разполагане на обектите
и на други надземни етажи в сградата – въз
основа на решение на общото събрание на
собствениците на жилища в етажната собстве-
ност, взето по установения ред и с изрично
писмено нотариално съгласие на всички соб-
ственици на жилища – непосредствени съседи
на обектите. Заинтересовани да обжалват раз-
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решението за извършване на преустройството
и промяната на предназначението са и всички
собственици на жилища – непосредствени
съседи на обектите, които не са дали изрично-
то писмено нотариално заверено съгласие за
извършването на преустройството и промяна-
та на предназначението. А при хипотезата на
изр. 2 на чл. 38, ал. 3, когато се иска разпола-
гане на обектите на други надземни етажи в
сградата и на онези собственици на жилища,
които оспорват решението на общото събра-
ние, като взето не по установения ред или
онези собственици на жилища – непосред-
ствени съседи на обекта, които не са дали
изрично писмено нотариално заверено
съгласие.

Заинтересовани лица по чл. 149, ал. 2,
т. 2, във връзка с чл. 39, ал. 2 ЗУТ са и соб-
ствениците на част или на цяла сграда в
жилищни, курортни или вилни зони, в случа-
ите на отказ да бъде разрешено извършването
на промяна на предназначението, когато
преустройството е свързано с масов достъп на
външни лица и наднормено за зоната шумо-
во и друго замърсяване. За получаване на
разрешение е необходимо освен спазване
изискванията по чл. 38 ЗУТ, но и  изрично
писмено нотариално заверено съгласие на
всички собственици и носители на ограниче-
ни вещни права в съседни поземлени  имоти.
Следователно заинтересовани лица, които
могат да обжалват разрешението за промяна
на предназначението, са всички собственици
и носители на ограничени вещни права в
съседните поземлени имоти, които основават
жалбите си на нарушения на изискванията,
предвидени в чл. 39, ал. 2 ЗУТ за допусти-
мост на разрешението за промяна на пред-
назначението. 

Заинтересовани лица по чл. 149, ал. 2, т. 3,
във връзка с чл. 185, ал. 1 и 2 ЗУТ са и собстве-
ниците и носителите на ограничени вещни
права в сградата, съответно собствениците в
етажната собственост. Чл. 185, ал. 1 ЗУТ уреж-
да хипотези на преустройства на собствени
обекти, когато за издаването на разрешението
не се иска съгласието на останалите собственици
в етажната собственост. Заинтересовано лице да
обжалва отказа е онзи собственик, който желае
да преустрои собствения обект, помещения или
части от тях:

– без с преустройството да се променя
предназначението им;

– без да се отнемат общи помещения и
площи или части от тях и без да се променя
предназначението им;

– без да изменя съществено общите части
на сградата;

– когато с преустройството в собствените
обекти, помещения или части се свързват вът-
решни инсталации с общи мрежи, преминава-
щи през или до делителната стена или през
обслужващи помещения по една вертикална
ос;

– когато се прекарва нова инсталация през
обща част, която не засяга помещения на
отделни собственици;

– когато се променя предназначението на
обекти в нежилищни сгради;

– преустройството се извършва при усло-
вията на чл. 38, ал. 5 и 6 ЗУТ. Чл. 38, ал. 5
ЗУТ допуска преустройството и промяната
на предназначението на нежилищни поме-
щения и обекти за нежилищни нужди,
изградени в заверена жилищна сграда, без
съгласието на собствениците в етажната соб-
ственост. Законът въвежда като предпостав-
ка за извършването на преустройството да не
се допуска наднормено шумово и друго
замърсяване. Без съгласието на собствени-
ците в етажната собственост се извършват
преустройства и по чл. 38, ал. 6 ЗУТ, кога-
то се възстановява жилищното предназначе-
ние на вече преустроени самостоятелни
помещения и обекти за нежилищни нужди,
изградени в заварена жилищна сграда. 

Заинтересовани лица, които могат да
обжалват актовете за узаконяване, заедно с
инвестиционните проекти – заснемане за уза-
коняване и отказите за узаконяване са и соб-
ствениците на незаконни строежи. Съгласно
§ 184 от Преходните разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на ЗУТ (ПР на
ЗИДЗУТ),  това са собствениците на строе-
жи, изградени незаконно до влизане в сила на
ЗИДЗУТ (обн. ДВ, 65 от 22 юли 2003 г.).
Те могат да искат строежите да бъдат узаконе-
ни, ако са допустими по разпоредбите, които
са действали по времето, когато са извършени
или по действащите разпоредби, т.е. по тези
на ЗУТ. При непредставяне в срок от собстве-
ника на незаконния строеж на необходимите

58



документи за издаване на разрешение за стро-
еж (§ 184, ал.3 ПР на ЗИДЗУТ, във връзка с
чл. 144 ЗУТ) или ако органът, който е издал
или е следвало да издаде разрешението за стро-
еж прецени, че не са налице условията за уза-
коняване, той издава мотивиран отказ. Както
актовете за узаконяване, заедно с инвести-
ционните проекти – заснемане и узаконяване,
така и отказите за узаконяване, легитимират
лицата собственици да обжалват тези индиви-
дуални административни актове, както изрич-
но предвижда § 184, ал. 10 ПР на ЗИДЗУТ,
по реда на чл. 216 ЗУТ.

Стремежът на законодателя да ограничи
броя на лицата, които  могат да оспорват като
заинтересовани лица, издаденото разрешение
за строеж или отказ за неговото издаване и по
този начин да отстрани юридически пречки и
ускори изграждането на национални обекти
или на общински обекти от първостепенно
значение, е причината да ограничи кръга от
заинтересовани лица по чл. 149 ЗУТ. Изме-
нението и допълнението на закона със
ЗИДЗДС въведе в чл. 149 ЗУТ, ал. 2, т. 1
ЗУТ – изречение второ (ново), което пред-
вижда, че не са заинтересовани лица, по сми-
съла на този текст, собствениците и носителите
на ограничени вещни права в поземлен имот,
за който има влязъл в сила подробен устрой-
ствен план и издаден акт за принудително
отчуждаване, за изграждане  на национален
обект или на общински обект от първостепен-
но значение. 

Все с оглед постигането на тази цел – уско-
ряване изграждането на обекти от национал-
но значение или общински обекти от първо-
степенно значение, в новия чл. 156а ЗУТ е
вменено в задължение на всички органи и
лица, след допускане, съответно възлагане,
изработването на подробен устройствен план
за изграждане на национален обект или на
общински обект от първостепенно значение,
да извършват административно обслужване
или съгласуване по ЗУТ в срокове, с една
втора по-кратки от предвидените.

Субсидиарното приложение на АПК,
което по силата на чл. 219 ЗУТ трябва да
намери място в уредбата на оспорването на
индивидуалните административни актове по
устройството на територията, предвижда в
чл. 91, ал. 1 АПК възможност, за преразглеж-

дане на административния акт от органа,
който го е  издал. Изменението  и допълне-
нието в ЗУТ извършено със ЗИДЗДС, въведе
с новия чл. 214а ЗУТ,  аналогично правило на
това в АПК. Изменение и допълнение, което
трябва да оценим в светлината на една обос-
нована идея, de lege ferenda, в материята по
оспорването на  административни актове по
устройство на територията, да бъде изграден в
специалния закон ЗУТ и специален проце-
суален ред, за контрол и оспорване на актове-
те по този закон. Като се изостави, разбира се,
доколкото това е възможно, субсидиарното
прилагане на общия процесуален ред в АПК,
към специфичната  уредба на обществените
отношения в териториалноустройствения
закон. 

И друг път съм отбелязвал отдавна назряла-
та потребност от изработването  и приемането
на нов закон, който да замени ЗУТ. И по-
общо от изграждане на цялостна нормотвор-
ческа  рамка, която да преосмисли концепци-
ите за териториалноустройствено законода-
телство, които извикаха на живот и ЗУТ и
многобройните подзаконови актове по него-
вото прилагане. Многобройните изменения в
ЗУТ за съжаление не свидетелстват, за
продължаващите търсения, за избистряне на
идеята за оптимално добра и трайна законова
уредба. В този смисъл и въведените със
ЗИДЗДС изменения и допълнения не можем
да видим като експериментиране и трасиране
на пътя за специални процедурни правила,
които да съответстват на характера на ЗУТ,
като специален закон. Тези изменения и
допълнения са по-скоро пореден етап в обез-
личаването на закона и превръщането му в
безволев инструмент за въвеждане в материята
на териториалното устройство, на всякакви
наложени от практически нужди, често пъти
необмислени идеи и абсурдни правни кон-
струкции. Такава по мое мнение е уредбата в
чл. 218 ЗУТ, създадена със ЗИДЗДС за
оспорване на индивидуални административни
актове, за одобряване на подробни устрой-
ствени планове или комплексни проекти за
инвестиционна инициатива. И която уредба,
като се абстрахираме от вероятно полезните и
обмислени икономически идеи, които законо-
дателят е трябвало да облече в подходящо
правно регулиране, като нормотворчески
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продукт, е изключително некачествена. Тази
уредба, практиката по нейното прилагане ще
покаже, няма да допринесе за подобряване
качествата на регулирането в ЗУТ на въпроси-
те, свързани с оспорването на индивидуалните
административни актове по устройство на
територията.

В 7-дневен срок от получаване на жалбата,
предвижда създаденият със ЗИДЗДС чл. 214а
(нов), административният орган може да пре-
разгледа въпроса и да оттегли сам оспорен
индивидуален административен акт за одобря-
ване на подробен устройствен план или за
одобряване на комплексен проект за инвести-
ционна инициатива, да го отмени или измени,
или да издаде съответния акт, ако е отказал
издаването му, като уведоми за това заинтере-
сованите страни. Жалбите и протестите се
подават чрез административния орган, чийто
административен акт се оспорва. 

В литературата се отбелязва двуякото зна-
чение на този подход. От една страна, това е
един предварителен и необходим филтър за
допустимостта и редовността на адресираните
до компетентния, да се произнесе по тях,
орган. По такъв начин, до този орган достигат
само допустими и редовни жалби, а недопу-
стимите и нередовните се отсяват и не се допу-
скат за разглеждане.3

Несъмнено това е израз и на принципа за
процесуална икономия, която разтоварва
работата на органа, който по закон трябва да
се произнесе, от ненужни предварителни про-
верки, по допустимостта и редовността на
жалбите, с които е сезиран. Принцип, който
вероятно води началото си от древните време-
на на римското право (De minimis non curat
praetor), когато общественият авторитет на
съдията и важността на неговата функция са
наложили, като от само себе си разбираемо и
всеобщо приемливо, да не се подценява този
авторитет и обезсмисля важността на функ-
цията, която изпълнява съдията, поради което
законът не възлага на съдията да разглежда и се

произнася по маловажни или ненужни иска-
ния, с които е сезиран.

От друга страна, това е право, предостав-
ено от закона на административния орган,
чийто акт се обжалва, да преосмисли отново
решението, което е взел, когато се е произне-
съл с акта. Това е т.нар. право на отзив, про-
гласено и в чл. 91, ал.1 АПК, съгласно който, в
седемдневен срок, а когато органът е колекти-
вен – в 14–дневен срок от получаване на жал-
бата или протеста, административният орган
може да преразгледа въпроса и  да оттегли сам
оспорения акт, да го отмени или измени, или
да издаде съответния акт, ако е отказал издава-
нето му. В този случай той е длъжен да уведо-
ми заинтересованите страни. Новият акт под-
лежи на оспорване по реда на АПК, но пов-
торното му преразглеждане от органа,  който
го е издал, съгласно чл. 91, ал. 2 АПК е недо-
пустимо.

Съществува разлика между уреденото в
чл. 214а (нов) ЗУТ право на отзив и този по
чл. 91, ал. 1 АПК. Създаден специално за
оспорване на определена категория индивиду-
ални административни актове, правото на
отзив по чл. 214а ЗУТ се прилага за оспорва-
нето само на две категории индивидуални
административни актове – актове за одобря-
ване на подробен устройствен план или адми-
нистративни актове за одобряване на ком-
плексен проект за инвестиционна инициатива. 

Правото на отзив по чл. 91, ал. 1 АПК се
отнася за всички категории оспорени админи-
стративни актове.

Правото на отзив по чл. 214а ЗУТ, ако
стриктно съобразим редакцията на нормата, се
прилага само когато срещу административния
акт е подадена жалба от заинтересованите
страни. Правото на отзив по чл. 91, ал. 1
АПК, наречено в заглавието на текста „Пре-
разглеждане на акта“, се отнася както за
оспорване на административния акт, извър-
шено от заинтересованите страни с жалба, така
и от прокурора, с протест.

Упражненото право на отзив, когато има
основание за това, оказва положително
въздействие върху авторитета на администра-
тивния орган, укрепва доверието на гражда-
ните към дейността на администрацията, пот-
върждава смисъла и ползата от обжалване на
административния акт чрез неговия автор,
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като средство за защита на засегнати права,
свободи или законни интереси на отделни
граждани или организации (арг. от чл. 21, ал. 1
АПК).

Възможността да се упражни правото на
отзив е предоставено на суверенната преценка
на административния орган. Ако прецени, че
не са налице основания за пререшаване на
въпроса, той изпраща незабавно жалбата или
протеста, заедно с цялата преписка на компе-
тентния по-горестоящ орган (чл. 92, ал. 1
АПК), а при обжалването на индивидуалните
административни актове по чл. 215 ЗУТ – на
съответния административен съд.

Чрез правото на отзив органът не може да
отхвърли жалбата или протеста или да издаде
акт, който е по-неблагоприятен за неговия
адресат, който е оспорил първоначалния. Това
е смисълът на посочените в чл. 91, ал. 1 АПК,
съответно чл. 215, ал. 4 ЗУТ материални гра-
ници на правото на отзив – административ-
ният орган може да преразгледа въпроса и да
оттегли сам оспорения индивидуален админи-
стративен акт или да го отмени или измени,
или да издаде съответния акт, ако е отказал
издаването му. Тук приложение намира отно-
симият за много правни отрасли, особено
важен за наказателното и наказателнопроце-
суалното право принцип за забрана на „refor-
matio in peius“.4 Принцип, който забранява
при разглеждането на жалбата или протеста
срещу издадения от него индивидуален адми-
нистративен акт органът да пререшава въпро-
са, като допълнително утежнява или прави
по-неблагоприятно за жалбоподателя взетото
повторно решение.

Нова алинея втора в чл. 214 ЗУТ, създава
ненужни затруднения пред адресатите на нор-
мата, когато урежда начина, по който се съоб-
щават и подлежат на обжалване индивидуал-
ните административни актове за одобряване
на подробен устройствен план или за одобря-
ване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива. Съобщаването и обжалването
става, съгласно чл. 214, ал. 2 ЗУТ, по начина,
предвиден за съобщаване и обжалване на
индивидуалния административен акт, който се
оттегля или отменя. Например когато се отте-

гля или отменя индивидуален администрати-
вен акт за одобряване на подробен устрой-
ствен план:

– заповедта на кмета на общината за одоб-
ряване на подробния устройствен план с
обхват до един квартал се съобщава на заинте-
ресованите лица по реда и при условията на
АПК, а заповедта на кмета на Столична
община и кметовете на градове с районно
деление с обхват над един квартал до три квар-
тала включително (арг. от чл. 129, ал. 2, във
връзка с чл. 130, ал. 2 ЗУТ) се съобщават на
заинтересованите лица чрез обнародване в
„Държавен вестник“ и се обжалват пред съот-
ветния административен съд;

– заповедта на областния управител по чл.
129, ал. 3 ЗУТ за одобряване на подробния
устройствен план с обхват повече от една
община се съобщава чрез обнародване в
„Държавен вестник“ и подлежи на обжалване
пред съответния административен съд;

– заповедта на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, с която се одоб-
рява подробният устройствен план с обхват
повече от една област и за селищни образува-
ния от национално значение, както и подроб-
ният устройствен план, който предвижда
изграждане на обект от национално значение,
се съобщава на заинтересованите лица чрез
обнародване в „Държавен вестник“ и подлежи
на обжалване пред Върховния администрати-
вен съд (чл. 129, ал. 3, във връзка с чл. 215,
ал. 1 ЗУТ).

Несъмнено положителен момент в материя-
та на оспорването на индивидуалните админи-
стративни актове по устройство на територията
е изменената редакция на чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Редакцията до изменението предвиждаше, че
жалбите и протестите се подават чрез органа,
чийто акт се обжалва или протестира, в 14-дне-
вен срок от съобщаването на акта. А като стра-
на по делото се призовава и участва юридиче-
ското лице, от чието име се издава актът. При
действието на този текст, в Коментара на Зако-
на за устройство на територията, авторът
Савин Ковачев (в правната теория името му се
отбелязваше като един от авторите на законо-
проекта за ЗУТ) обясняваше решението на
законодателя като страна по делото да не се
призовават кметът на общината или главният
архитект на общината, съответно органът,
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4Павлов, Ст. Наказателен процес на НРБ.
С., 1989, 619–621.
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издал акта, а самата община или юридическото
лице от чието име е издаден обжалваният или
протестиран акт, със съображения, които без
съмнение не можеха да бъдат споделени. Ако
актът, който е атакуван, бъде отменен, пише
авторът на Коментара – С. Ковачев, послед-
ствията ще носи юридическото лице – община-
та, а не директно кметът или главният архитект.
„Обратното схващане твърде бързо би лишило
общините от най-добрите им кадри по чисто
материални съображения“.5

Няма да се впускам в пространни обясне-
ния защо общината, а не кметът, съответно
главният архитект, трябва да поеме отговор-
ността, в случай че протестираният или
обжалван акт бъде отменен. Ще отбележа
само, че кметът на общината и главният архи-
тект не издават обжалваните или протестирани
актове в качеството си на физически лица, а
именно като органи на юридическото лице,
което без волеизявленията на физическите
лица, които го представляват и изразяват вме-
сто него воля като негови представители, не
може да съществува в правния свят. Поради
това отговорността на лицата, които действат
като органи на юридическото лице, не може да
бъде ангажирана лично, така че те да отговарят
вместо самото юридическо лице за актове,
които са издали в правомощията си на негови
органи. Независимо кой е призован да уча-
ства в делото като страна – органът, чийто акт
се обжалва или протестира, или юридическото
лице, от чието име се издава актът, органът,
който е действал в кръга на своята компетент-
ност, няма и не може да понесе отговорност, в
случай че обжалваният или протестиран акт
бъде отменен. Впрочем само по себе си прив-
личането като страна на юридическото лице, от
името на което е издаден актът, въобще не
променя нещата, защото във всички случаи
вместо юридическото лице в процеса ще вземе
участие органът, който по закон го предста-
влява – например кметът на общината. А за
актове, издадени в това им качество, те не
могат да носят отговорност като физически
лица и не съществува опасност конституира-
нето им като страна по делото, по жалбата или
протеста, да ангажира личната им имуществе-

на отговорност.6

По повод на това твърдение в Коментара на
ЗУТ обаче, признавам си, че си позволих да
отбележа неговата несъстоятелност освен с
юридически аргументи и с един присъщ на
мисленето и  изразяването ми леко ироничен
начин на обобщение: „Не зная дали такива
съображения са ръководели законодателя –
писах тогава7 – в идеята да призове по жалба-
та или протеста общината и заинтересованите
страни, съответно като страна юридическото
лице, от чието име се издава актът (чл. 215, ал.
2 и 4 ЗУТ), но ако това са съображенията –
кметът или главният архитект да не отговарят
лично, а вместо тях да отговаря общината –
„за да не се лишат общините от „най-добрите“
си кадри по чисто материални причини“ –
законодателят, меко казано, е юридически
невежа, който просто трябва да си доучи
основни неща в материята на юридическата
отговорност.“ 

После обаче, се замислих и не съм писал
повече по този въпрос – нито в ироничен,
нито в сериозен тон. 

Абстрактният образ на законодателя е съби-
рателен от конкретните образи на 240 души

5Ковачев, С. Коментар на Закона за устрой-
ство на територията. С., 2001, 154–155.

6Тези изводи се споделят и от Е. Златинова,
която наред с други възражения, които пора-
жда нормата на чл. 215, ал. 4, изр. 2 ЗУТ,
изрично подчертава, че участието на юри-
дическото лице в процеса не трябва да се
свързва с възможността да се възложат раз-
носките по делото върху него. Въпросът за
разноските не е уреден в специалния  закон –
пише авторката. Приложима е общата
правна норма на чл. 143, ал. 1 АПК, която
предвижда, че при отмяна на обжалвания
административен акт държавните такси,
разноските по производството и възнаграж-
дението за един адвокат, ако подателят на
жалбата е имал такъв, се възлагат в тежест
на бюджета на органа, който е издал отме-
нения акт или отказ. Златинова, Е. Съдебен
контрол върху административните актове,
издавани по Закона за устройство на тери-
торията. – В: Александър Джеров, Беатриса
Шалдупова, Стоянка Илова, Елена Злати-
нова. Правни проблеми на ЗУТ. Център за
обучение на адвокати – Кръстю Цончев, С.,
2010, 315–317.
7Петров, Вл. Устройство на територията.
С., 2004, с. 505.
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народни представители с различни знания и
подготовка (в повечето случаи без юридиче-
ска). На този абстрактен образ на законодателя
се приписва воля и нормотворчески решения,
които ако той би могъл да се въплъти в образ и
дух, щеше да ги отхвърли като позорни за авто-
ритета  и мъдростта му. Демократичното
устройство на българското общество за съжале-
ние, даже и когато отчита римската максима –
„Quot homines, tot sententiae“(„Колкото хора –
толкова мнения, толкова умове“), не е в
състояние, а и няма конституционен меха-
низъм да отграничи онова, което здравият  и
компетентен разум на абстрактния законодател
желае да въплъти в закона (mens et sententia
legis – духът и разумът на закона) от онова,
което от  негово име ще бъде прието в закона
(littera legis – буквата на закона) от народните
избраници.

Очевидно разрешението, като страна по
делата да се призовава юридическото лице, от
чието име се издава актът, не можеше да не
бъде критикувано като нелогично и погрешно.
След аргументирана критика срещу  правило-
то на чл. 215, ал. 4, изр. 2 ЗУТ, на бившия
съдия във Върховния административен съд и
изтъкнат специалист в териториално-устрой-
ствената материя – Елена Златинова, в изслед-
ване върху съдебния контрол върху админи-
стративните актове, издавани по Закона за
устройство на територията8, законодателят
изглежда, че най-сетне съзря неудачността на
предвиденото в чл. 215, ал. 4, изр. 2 ЗУТ
правило. Или може би е търсел удобен повод
за отмяна на правилото в по-мащабно изме-
нение на ЗУТ. Но със ЗИДЗДС, ал. 4 на чл.
215 ЗУТ беше изменена напълно.

Според новата редакция на чл. 215, ал. 4
ЗУТ жалбите и протестите срещу индивидуал-
ните административни  актове, с които те са
отменени или оставени в сила, се подават чрез
органа, чийто акт се обжалва или протестира.
Въведени са три различни режима:

– индивидуалният административен акт се
обжалва или протестира в 14-дневен срок от
съобщаването. Това е принципът, който и до
сега съществуваше в чл. 215, ал. 4 ЗУТ;

– индивидуалните административни актове,
които се съобщават чрез обнародване в „Дър-

жавен вестник“, се обжалват или протестират в
30-дневен срок от обнародването му;

– жалбите и протестите срещу индивидуални
административни актове, с които се одобрява
подробен устройствен план или се издава раз-
решение за строеж на обект  с национално зна-
чение или на общински обект с първостепенно
значение, се подават чрез органа, издал акта, в
14-дневен срок от обнародването на акта в
„Държавен вестник“.

В АПК сроковете за оспорване на индиви-
дуалните административни актове са уредени в
чл. 149. Общото правило по ал. 1 на този член
предвижда, че административните актове
могат да се оспорят в 14-дневен срок от тях-
ното съобщаване. Мълчаливият отказ или
мълчаливото съгласие по чл. 149, ал. 2 АПК
може да се оспори в едномесечен срок от изти-
чането на срока, в който административният
орган е бил длъжен да се произнесе. Различно
начало за оспорване на административния акт,
на мълчаливия отказ или мълчаливото съгласие
е предвидено за хипотезите, когато те са били
оспорени по административен ред. В тези слу-
чаи срокът за оспорването на индивидуалните
административни актове по съдебен ред, пред
първата инстанция, започват да текат при
издаден акт – от съобщението, че по-горе-
стоящият орган се е произнесъл с решение, а
когато органът не се е произнесъл и е налице
мълчалив отказ или мълчаливо съгласие – от
крайната дата, на която е следвало да се произ-
несе. Ако прокурорът не е участвал в админи-
стративното производство, той може да оспо-
ри акта до един месец от издаването му (чл.
149, ал. 3 АПК). Административните актове
могат да се оспорват без ограничение във вре-
мето, когато се иска прогласяването им за
нищожни (чл. 149, ал. 5 АПК).

Сроковете по чл. 149 АПК не се прилагат
при оспорването на индивидуалните админи-
стративни актове по ЗУТ. Чл. 219, ал. 1 ЗУТ
отнася приложимостта  на разпоредбите на дял
трети „Производства пред съд“ по отношение
на постъпилите жалби и образуваните съдебни
производства. Ал. 3 на чл. 219 ЗУТ обаче пре-
движда, че за неуредените в глава 19 въпроси се
прилага субсидиарният АПК. В чл. 215, ал. 4
ЗУТ изменението и допълнението със
ЗИДЗДС установи нови, различни от предви-
дените в чл. 149 АПК срокове и различни8Златинова, Е., цит. съч., 315–317.
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хипотези на съобщаване за издаваните адми-
нистративни актове, съответно за сроковете, в
които те могат да бъдат протестирани. 

Следователно в специалния закон ЗУТ се
съдържа изрична уредба на въпросите със сро-
ковете, в които могат да се обжалват и проте-
стират индивидуалните административни
актове, и по смисъла на чл. 219, ал. 3 ЗУТ не
са налице основания за прилагане в тази мате-
рия на субсидиарните правила, предвидени в
чл. 149 АПК.

От пряко обжалване по съдебен ред, спо-
ред чл. 216, ал. 1 ЗУТ, са изключени някои
административни актове на главните архитек-
ти на общините (районите). Това са админи-
стративните актове:

1) които се отнасят до съгласуване и одоб-
ряване на инвестиционни проекти, когато не
са съставна част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива;

2) разрешенията за строеж, заедно със
съгласуваните и одобрени инвестиционни
проекти, когато такива се изискват, и отказите
за издаването им, когато не са съставна част на
комплексен проект за инвестиционна инициа-
тива. Тази група актове подлежат най-напред
на обжалване по законосъобразност пред
началниците на регионалните дирекции за
национален строителен контрол. За специал-
ните обекти, свързани с отбраната и сигур-
ността на страната, актовете се обжалват пред
министъра на отбраната, съответно пред
министъра на вътрешните работи или пред
председателя на Държавната агенция „Нацио-
нална сигурност“. Жалбите се подават от
заинтересованите лица чрез органа, издал
акта. Жалбите и  протестите срещу актовете по
чл. 216, ал. 1 ЗУТ спират изпълнението на
обжалвания или протестиран акт.

Въведеното с разпоредбата на чл. 216, ал. 1
ЗУТ административно производство за
обжалване на индивидуални административни
актове е специално. То се отнася за актове, за
които законът не е предвидил пряк съдебен
контрол, каквито са индивидуалните актове по
смисъла на чл. 214 ЗУТ и които, съгласно чл.
215, ал. 1 ЗУТ, когато са издадени, отказите за
издаването им и административните актове, с
които те са отменени или оставени в сила,
могат да се обжалват пред съответния админи-
стративен съд по местонахождението на

недвижимия имот. Актовете и отказите на
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството, на министъра на отбраната и
на министъра на вътрешните работи се обжал-
ват, по силата на тази норма на ЗУТ, пред
Върховния административен съд. Решенията
на председателя на Държавната агенция „На-
ционална сигурност“ подлежат на оспорване
пред съответния административен съд по
местонахождението на недвижимия имот (арг.
от чл. 216, ал. 2, във връзка с чл. 215, ал. 1
ЗУТ).

Като специално административно произ-
водство, производството по чл. 216, ал. 1 ЗУТ
се отграничава и от административните про-
изводства за оспорване на административни
актове по административен ред. Чл. 81, ал. 1
АПК предвижда, че индивидуалните и общите
административни актове могат да бъдат оспо-
рени по административен ред пред непосред-
ствено по-горестоящия административен
орган. В продължение на тази принципна
постановка на АПК, чл. 82, ал. 2 АПК из-
ключва от оспорване по административен ред
актовете на органите, които нямат по-горе-
стоящ административен орган.

Производството пред началниците на
регионалните дирекции за национален строи-
телен контрол не се развива пред орган, който
е непосредствено по-горестоящ  на органа,
който е издал подлежащия на обжалване
административен акт. По жалбата или проте-
ста началникът на съответната регионална
дирекция за национален строителен контрол
се произнася с мотивирана заповед, която се
различава по своята правна същност от кон-
тролно-отменителното решение по чл. 97
АПК, представлява индивидуален админи-
стративен акт по смисъла на чл. 214, т. 1 ЗУТ
и подлежи на обжалване по съдебен ред,
съгласно чл. 216, ал. 5, във връзка с чл. 215,
ал. 1 ЗУТ.

Законодателят е въздигнал специалното
административно производство по чл. 216, ал.
1 ЗУТ в процесуална предпоставка за допу-
стимост на съдебния контрол върху админи-
стративните актове на главните архитекти на
общините (районите) по този текст. Тази
връзка и взаимозависимост при оспорването
на индивидуалните административни актове,
издадени от главните архитекти на общините
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(районите), която в закона е въздигнала
обжалването по специалното административ-
но производство по чл. 216, ал. 1 ЗУТ в про-
цесуална предпоставка за обжалването по
съдебен ред по чл. 215, ал. 1 ЗУТ, е несъмне-
на и може да се изведе чрез просто граматиче-
ско тълкуване на чл. 216 ЗУТ. 

В ал. 1 на чл. 216 ЗУТ можем да видим
първата част на процесуалната обвръзка –
недопустимостта на прекия съдебен контрол,
чрез изразът „не подлежат на пряко съдебно
обжалване по съдебен ред следните админи-
стративни актове на главните архитекти“. В
ал. 3 на чл. 216 е формулирано опосредява-
щото правило – „административните актове
по ал. 1 подлежат на обжалване по законо-
съобразност пред началниците на регионал-
ните дирекции за национален строителен кон-
трол“. И въвеждането на съдебния контрол,
макар и непряк, е формулиран в чл. 216, ал. 6
ЗУТ – „заповедите на началника на регионал-
ната дирекция за национален строителен кон-
трол се обжалват по реда на чл. 215 ЗУТ“.

Началникът на регионалната дирекция за
национален строителен контрол трябва в 15-
дневен срок от постъпването на жалбата, след
преценка на нейната допустимост, да се про-
изнесе с мотивирана заповед по основател-
ността на жалбата, като отмени изцяло или
отчасти обжалвания акт или да отхвърли жал-
бата, като остави в сила обжалвания акт.
Непроизнасянето в 15-дневния срок, предви-
ден в чл. 216, ал. 5 ЗУТ, означава мълчалив
отказ да бъде издаден индивидуалният адми-
нистративен акт и подлежи на обжалване по
съдебен ред. Заповедите на началника на
регионалната дирекция за национален строи-
телен контрол се обжалват за законосъобраз-
ност по реда на чл. 215 ЗУТ пред съответния
административен съд по местонахожданието
на недвижимия имот. 

Със ЗИДЗДС в чл. 215 ЗУТ бяха създаде-
ни нови три алинеи, едната от които доразви-
ва уредбата на непрякото обжалване по съде-
бен ред в чл. 216 ЗУТ. Според ал. 5 (нова) на
чл. 215 ЗУТ органът, издал акта по чл. 216,
ал. 1 ЗУТ – главният архитект на общината
(района), може да обжалва заповедта на
началника на регионалната дирекция за
национален строителен контрол по чл. 216,
ал. 5 ЗУТ, с която той се е произнесъл по

жалбата срещу издадения от главния архитект
административен акт. Обжалването се из-
вършва по съдебен ред пред съответния адми-
нистративен съд по местонахождението на
недвижимия имот (арг. от чл. 216, ал. 5, във
връзка с чл. 215, ал. 1 и 5 ЗУТ), а в производ-
ството пред съда се призовават жалбоподате-
лят, органът издал акта по чл. 216, ал. 1 ЗУТ,
и заинтересованите лица. Законът не сочи
различен ред за сезиране на съда с жалбата на
органа, който е издал административния акт
по чл. 216, ал. 1 ЗУТ (главният архитект на
общината (района), срещу заповедта на
началника на регионалната дирекция за
национален строителен контрол. Следовател-
но по правилата на изменената ал. 4 на
чл. 215 ЗУТ, във връзка с ал. 3 и ал. 6 на чл.
216 ЗУТ, жалбата срещу заповедта по чл. 216,
ал. 5 ЗУТ ще трябва да бъде подадена в 14-
дневен срок от съобщаването за нейното
постановяване. 

Законодателят в чл. 216, ал. 1, във връзка с
ал. 2 ЗУТ предвижда, че административните
актове на главните архитекти на общините
(районите) подлежат на обжалване за законо-
съобразност пред началниците на регионал-
ните дирекции за национален строителен кон-
трол. А в продължената редакция на ал. 2, след
няколко изменения и допълнения на закона,
текстът беше допълнен със специфична
подсъдност на актовете, които се отнасят за
специалните обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната – пред министъра на
отбраната, съответно пред министъра на вът-
решните работи или пред председателя на
Държавната агенция „Национална сигурност“
(ДАНС).

Кои са тези актове, които за специалните
обекти могат да се обжалват „съответно“ пред
двамата министри или пред председателя на
ДАНС? Според чл. 216, ал. 1, т. 1 ЗУТ това
са отказите  за съгласуване и одобряване на
инвестиционни проекти, когато не са съставна
част на комплексния проект за инвестиционна
инициатива, а според т. 2 на същия член –
разрешенията за строеж, заедно със съгласува-
ните и одобрени инвестиционни проекти,
когато такива се изискват, и отказите да бъдат
издадени тези разрешения, ако не са съставна
част на комплексния проект за инвестиционна
инициатива. 
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И тук, според мен, стигаме до един логиче-
ски проблем. От една страна, законът пред-
вижда обжалване на индивидуалните админи-
стративни актове за специалните обекти, свър-
зани с отбраната и сигурността на страната,
като жалбите се подават, съгласно чл. 216, ал. 3
ЗУТ, чрез органа, който ги е издал по реда на
АПК, т.е. чрез министъра на отбраната, чрез
министъра на вътрешните работи или чрез
председателя на ДАНС. От друга страна, тези
органи, чрез които се подават жалбите, защото
са издатели на оспорените индивидуални адми-
нистративни актове, са същевременно органи-
те, които трябва да разгледат жалбите срещу
актовете, които самите те са издали, и да се
произнесат по тяхната законосъобразност,
както предвижда чл. 216, ал. 1 ЗУТ. Защото
целият процес, от проектирането до въвежда-
нето за ползване на специалните обекти, свър-
зани с отбраната и сигурността на страната, се
извършва от и под контрола на двамата мини-
стри – на отбраната и на вътрешните работи
или на председателя на ДАНС, с администра-
тивни актове, издавани от тях лично или от
оправомощени от тях лица.

Така, съгласно чл. 140, ал. 7 ЗУТ, визата за
проектиране на специалните обекти се издава
от министъра на отбраната от министъра на
вътрешните работи или от председателя на
ДАНС, в 7-дневен срок от постъпването на
заявлението.

Идейните инвестиционни проекти за спе-
циални обекти, свързани с отбраната и сигур-
ността на страната, се подлагат на експертиза от
специализираните експертни съвети по чл. 3,
ал. 3 ЗУТ, които се назначават от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
по предложение на министъра на отбраната,
министъра на вътрешните работи или предсе-
дателя на ДАНС (чл. 141, ал. 4, във връзка с
чл. 3, ал. 3 ЗУТ). Тези идейни инвестиционни
проекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, подлежат на съгласуване с министъра
на отбраната, съответно с министъра на вът-
решните работи или председателя на ДАНС
(чл. 141, ал. 5 ЗУТ), а техническите и работни-
те инвестиционни проекти за специалните
обекти се съгласуват и одобряват отново от
министъра на отбраната, съответно от мини-
стъра на вътрешните работи или от председате-
ля на ДАНС (чл. 145, ал. 2 ЗУТ).

Разрешението за строеж на специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, съгласно чл. 148, ал. 3 ЗУТ, се изда-
ва от министъра на отбраната, съответно от
министъра на вътрешните работи или от пред-
седателя на ДАНС.

И накрая, откриването на строителната
площадка и определянето на строителната
линия и ниво за специалните обекти, свързани
с отбраната и сигурността на страната, също се
извършва от министъра на отбраната, съответ-
но от министъра на вътрешните работи или от
председателя на ДАНС, или от оправомоще-
ни от тях лица.

Не се обхваща от хипотезата на актовете по
чл. 216, ал. 2 ЗУТ, но и разрешението за пол-
зване по чл. 177, ал. 6 ЗУТ за специалните
обекти, свързани с отбраната и сигурността на
страната, се издава от министъра на отбрана-
та, съответно от министъра на вътрешните
работи или от председателя на ДАНС.

Изправени сме пред две възможни тълку-
вателни хипотези. Недоглеждане на законода-
теля да е причината за законовото разрешение
съгласно което, пред двамата министри или
пред председателя на ДАНС се обжалват
издадените от тях самите административни
актове или от оправомощените да издават
вместо тях такива актове лица. В предишната
редакция на чл. 216, ал. 2 ЗУТ (редакция
2001 г.) добавеното изречение, което пред-
вижда обжалване на административните акто-
ве по чл. 216, ал. 1 ЗУТ за специалните обек-
ти пред министъра на отбраната или министъ-
ра на вътрешните работи, не съществуваше.
Значително по-късно, след създаването на
ДАНС, в ЗУТ беше уредена и предвидената,
посочена вече компетентност за председателя
на ДАНС, в материята по устройство на тери-
торията. 

Другото тълкуване изглежда по-логично.
За никакво „недоглеждане“ не става дума, а
това е съзнателна законова идея.

С ясното разбиране, колко несигурно може
да бъде тълкуване, основано на доказаното на
много места в ЗУТ разминаване между  духа
на закона и буквата на закона, струва ми се, че
допълнението в нормата на чл. 216, ал. 2 ЗУТ
не е случайно, нито се дължи на „недоглежда-
не“ на законодателя. Допълнението въвежда
правото на отзив при протестирането на
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административни актове по устройство на
територията за специалните обекти, свързани
с отбраната и сигурноста на страната, издаде-
ни от министъра на отбраната, министъра на
вътрешните работи или председателя на
ДАНС. С оглед спецификата на специалните
обекти, въведеното право на отзив, с постано-
веното по чл. 216, ал. 2 ЗУТ обжалване и
протестиране на административните актове
пред двамата министри или пред председателя
на ДАНС, изглежда един полезен етап, адми-
нистративният орган сам да преразгледа
въпроса, разрешен в акта, преди по силата на
оспорването той да отиде за разглеждане и
решаване от Върховния административен съд,
а за решенията на председателя на ДАНС – от
съответния административен съд по местона-
хождението на недвижимия имот.

Това, разбира се, не е същинското право на
отзив по смисъла на чл. 91, във връзка с чл. 92
и чл. 93 АПК, при който, когато администра-
тивният орган не намери основание за прере-
шаване на въпроса, той незабавно изпраща
жалбата или протеста, заедно с цялата препис-
ка, на компетентния по-горестоящ админи-
стративен орган. Ако в 3-дневен срок от изти-
чането на срока по чл. 91, ал. 1 АПК (срокът е
7-дневен, а когато органът е колективен – 14-
дневен, от получаването на жалбата или про-
теста) цялата преписка не бъде изпратена на
по-горестоящия административен орган, жал-
боподателят може да изпрати препис от жал-
бата, а прокурорът – препис от протеста,
направо до по-горестоящия орган, който
незабавно изисква преписката. Решението на
по-горестоящия административен орган може
да бъде протестирано пред съответния адми-
нистративен съд. 

Най-същественото по значение изменение
и допълнение в правното регулиране на
оспорването на индивидуалните адмнистра-
тивни актове по устройството на територията,
според мен, беше извършено със ЗИДЗДС, в
материята на съдебното обжалване по чл. 215
ЗУТ. 

Решенията на първоинстанционния съд
съгласно чл. 208 АПК подлежат изцяло или в
отделни негови части на касационно оспорва-
не пред Върховния административен съд.

С новата ал. 7 на чл. 215 ЗУТ законодате-
лят въведе едноинстанционна система на про-

тестиране на голям брой индивидуални адми-
нистративни актове. Решенията на първоин-
станционния съд – съгласно правилото на
чл. 215, ал. 7 (нова) – по жалби или протести
срещу индивидуални административни актове
по ЗУТ, са окончателни, с изключение на
решенията по жалби или протести срещу
индивидуални административни актове за
одобряване на подробни устройствени плано-
ве, на комплексни проекти за инвестиционна
инициатива и на заповедите за премахване на
незаконни строежи от първа до пета категория
включително.

Решенията на първоинстанционния съд са
окончателни и по жалби или протести срещу
индивидуалните административни актове за
одобряване на подробни устройствени плано-
ве или на комплексни проекти за инвести-
ционна инициатива за изграждане на обекти с
национално значение9 и на общински обекти
от първостепенно значение10.

9Параграф 1 на Допълнителните разпоредби
на ЗДС също е  изменен със ЗИДЗДС, за да
отрази новото виждане на законодателя за
понятието „национален обект“, с оглед ясно
очертаната линия на значителна част от
измененията и допълненията в ЗУТ да осигу-
рят и от териториално-устройствена гле-
дна точка безпрепятствено и приоритетно
изграждане на тези обекти. „Национален
обект“, съгласно определението в § 1 ДР на
ЗДС, е обект, определен като такъв със
закон, както и инфраструктурни обекти:
изграждане и преустройство на транспорт-
но-комуникационни мрежи и съоръжения –
пътища от републиканската пътна мрежа,
железопътни линии и обекти на железо-
пътната инфраструктура, пристанища,
летища и съоръжения на техническата
инфраструктура – водоснабдяване, канали-
зация, пречистване на питейни  и отпадъчни
води, третиране на отпадъци, електрифи-
кация, топлофикация, газификация и елек-
тронни съобщителни мрежи, определени
като национални обекти с решение на Ми-
нистерския съвет. Обяснение на понятието
„обект с национално значение“ се съдържа и в
§ 5, т. 62  ДР на ЗУТ, в която след измене-
нието със ЗИДЗДС, това е обект, определен
като такъв със закон или с акт на
Министерския съвет. 
10Нова т. 73 в §5 ДР на ЗУТ, въведена със
ЗИДЗДС, определя понятието „общински
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Макар и много сериозни, които без съмне-
ние изменят из основи първоначалните и
съществували до ЗИДЗДС концепции и кон-
кретни правила за териториално устройство в
ЗУТ, измененията и допълненията  са есте-
ствени и логични. В основата им трябва да
видим изменените икономически и финансо-
ви реалности, наложени на България, като
закономерна последица от приемането на
страната през 2007 г., за държава – членка на
Европейския съюз. Необходимостта от усво-
яване на мащабни по размер средства от
институциите на Съюза очевидно налагат
промяна в законодателната база на страната,
за да бъде пригодена към териториално-
устройствени проекти, които бързо да поемат
и усвоят тези огромни по размери финансови
средства, отпускани на България от Европей-
ския съюз. 

В светлината на тези процеси, на които
Народното събрание и неговата законодателна
политика ще бъде един бързо реагиращ резо-
натор на външнополитически и икономически
въздействия, на които е подложена България,
започвам да се съмнявам в уместността на
предложението, което съм правил de lege
ferenda, да бъде изработен и приет нов терито-
риално-устройствен закон. И нов закон да
бъде приет, този закон, при  неуталожени
обществено-икономически условия в страна-
та, на които законодателят търси бърза и
възможно най-адекватна юридическа регла-
ментация,  ще бъде бързо компрометиран и
сполетян от злощастната съдба на ЗУТ, пък и
на много други закони, да не може да се огле-
да за повече от 2–3 месеца, в някаква относи-
телно стабилна регулативна физиономия.

Чл. 218 ЗУТ беше с много ограничена
нормативна функция в съдържанието на
глава 19 ЗУТ. Той съдържаше правило, което
посочваше, че комплексният проект за инве-

стиционна инициатива се обжалва пред съда в
14-дневен срок от съобщението за издаване на
разрешението за строеж и което правило беше
погълнато от новата ал. 4 на чл. 215 ЗУТ,
която генерално урежда въпросите със сроко-
вете за протестиране на индивидуалните адми-
нистративни актове, в зависимост от начина,
по който се извършва съобщаването за тях.
Под формата на изменения законодателят
въведе в чл. 218 ЗУТ пространна по обхват
(десет алинеи) материя, която регулира спе-
циални, с процесуален характер, въпроси за
конституирането  на заинтересованите лица в
съдебните производства, при оспорването по
реда на чл. 215 ЗУТ, на индивидуални  адми-
нистративни актове за одобряване на подроб-
ни устройствени планове или на комплексни
проекти за инвестиционна инициатива, чието
съобщаване е извършено чрез обнародване в
„Държавен вестник“.

Пределите на правилото на чл. 218 ЗУТ са
определени от закона в няколко насоки. Заин-
тересованите лица могат да се конституират
като ответници, в производство по оспорване
по реда на чл. 215 ЗУТ, на индивидуални
административни актове за одобряване на
подробни устройствени планове или на ком-
плексни проекти за инвестиционна инициати-
ва, чието съобщаване е извършено чрез обна-
родване в „Държавен вестник“. Такива инди-
видуални актове са например: решението на
общинския съвет, който по доклад на кмета на
общината, в едномесечен срок след приемане-
то на проекта за подробен устройствен план от
експертен съвет, одобрява този подробен
устройствен план (чл. 129, ал. 1 ЗУТ); запо-
ведта на кмета на общината, с която в 14-дне-
вен срок след приемането на проекта за
подробен устройствен план одобрява подроб-
ния устройствен план с обхват до един квартал
(чл. 129, ал. 2 ЗУТ); заповедта на кмета на
Столична община и заповедите на кметове  на
общини с районно деление, с която в 14-дне-
вен срок след приемането на проекта за
подробен устройствен план от общинския
експертен съвет одобрява подробния устрой-
ствен план в обхват до три квартала (чл. 129,
ал. 2 ЗУТ); заповедите на областните управи-
тели, с които одобряват подробния устрой-
ствен план с обхват повече от една община
(чл. 129, ал. 3 ЗУТ), заповедта на министъра

обекти от първостепенно значение“. Такива
обекти са: общински пътища, метрополи-
тени, трамвайни трасета, улици от първо-
степенната улична мрежа, депа или  други
съоръжения за третиране на отпадъци, гро-
бищни паркове, както и други обекти –
публична общинска собственост, определени
в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост за обекти от пър-
востепенно значение.
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на регионалното развитие и благоустройство-
то, с която одобрява, след съгласуване с
общинския съвет, подробния устройствен
план с обхват повече от една област, подроб-
ния устройствен план за селищни образувания
от национално значение, както и подробния
устройствен план, който предвижда изгражда-
не на обект от национално значение (чл. 129,
ал. 3 ЗУТ).

Законодателят е определил и процесуално-
то качество на заинтересованите лица в проце-
са по оспорването и срока, в който трябва да
заявят това качество. И тук се натъкваме отно-
во на подход на законодателя, при който дей-
ствителната му воля, поради това, че не е
директно и ясно изразена, трябва да бъде
извеждана по тълкувателен път, с всичките
рискове тълкуването да не бъде вярно. За да
бъде определено процесуално им качество в
производството по оспорването като ответни-
ци, за заинтересованите лица би трябвало
оспореният административен акт да е благо-
приятен. До този извод достига Вал. Благоева
след систематическо тълкуване на чл. 218, ал. 1
и 6 ЗУТ, което тълкуване, според мен, следва
да бъде споделено като правилно. Склонен
съм да се съмнявам обаче в процесуалното
поведение на съда, в светлината на иначе
принципно правилното и логично разсъжде-
ние на Вал. Благоева, че „от забраната по
ал. 6 в заявлението да се правят искания за
отмяна на оспорения акт и да се извършва
присъединяване към подадените в срок жалби
не следва, че съдът може да откаже събиране на
доказателства в подкрепата на вече подадените
жалби.“11

Наистина, с това свое процесуално поведе-
ние, ще кажа заедно с авторката Вал. Благое-
ва, заинтересованите лица ще упражняват
собствени, а не чужди процесуални права и
допустимостта на техните искания за събиране
на доказателства в подкрепа на оплакванията
във вече постъпилите жалби произтича от пра-
вото им на защита и субективната им прецен-
ка до каква степен оспореният администрати-
вен акт е благоприятен за тях. Опасявам се
обаче, че този оригинален процесуален ход за
защита на правата и законните интереси на
конституираните ответници ще се натъква на

извежданата от ал. 4, във връзка с ал. 6 на
чл. 218 ЗУТ, преценка на съда за недопусти-
мост на искането.

Логичен ми се струва и другият довод на
Вал. Благоева, че съдът, съгласно чл. 168
АПК, не се ограничава само с основанията,
посочени от оспорващия, а е длъжен, въз
основа на представените от страните доказа-
телства, да провери законосъобразността на
оспорения административен акт на всички
основания по чл. 146 АПК. Питам се обаче за
действителната нормотворческа воля на зако-
нодателя при изработването на изменението
на чл. 218 ЗУТ. Защото, струва ми се, че този
сериозно объркан със ЗИДЗДС текст на
чл. 218 ЗУТ, и не само той, а цялото поредно
изтърбушване на материята по оспорване на
индивидуалните административни актове по
устройството на територията, са заложени в
концепция, която жертва прецизните юриди-
чески конструкции, доколкото ги  има изобщо
в ЗУТ, за да бъдат обслужени с нормативно
регулиране практическо-управленски нужди в
устройството на територията.

Уредбата на оспорването на индивидуални-
те административни актове по териториално
устройство в ЗУТ, специално и към въпроси-
те, неуредени в глава 19 ЗУТ, съгласно
чл. 219, ал. 3 ЗУТ, ще намери приложение
регулирането в АПК. Следователно, на пра-
вилото на чл. 168 АПК конституираният като
ответник ще може да се позовава само ако не
се натъкне на преценката на съда, че специал-
ната уредба на глава 19 съдържа в пълнота
необходимото регулиране и не са налице
неуредени  въпроси, към които да бъде прила-
ган АПК.

Съдът обнародва в „Държавен вестник“
съобщение за оспорването на индивидуалните
административни актове, с които се одобряват
подробни устройствени планове или ком-
плексни проекти за инвестиционна инициати-
ва, с посочване и описание на оспорения ин-
дивидуален административен акт; информа-
ция за правата на заинтересованите лица да се
конституират като ответници в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението
и номера на делото. В едномесечен срок от
деня на обнародването на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се конституират като ответници, като11Благоева, В., цит. съч., с. 77.
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подадат заявление до съда. Съдържанието на
заявлението е посочено в чл. 218, ал. 4 ЗУТ.
Когато съдът прецени, че жалбата е недопу-
стима, както предвижда чл. 218, ал. 3 ЗУТ,
съобщение за оспорването по реда на чл. 215
ЗУТ на индивидуалните административни
актове за одобряване на подробни устройстве-
ни планове или на комплексни проекти за
инвестиционна инициатива, не се обнародва,
а производството се прекратява по предвиде-
ния за това ред.

Тук, струва ми се уместно, да поставя на
разискване един много важен въпрос, който
по-общо засяга всички текстове на измене-
нието и допълнението на ЗУТ, със ЗИДЗДС
– повсеместното въвеждане на срокове, които
започват да текат за заинтересованите лица от
съобщаването им в „Държавен вестник“.

Параграф 4 ДР на ЗУТ определя начина
за извършване на съобщенията от компетент-
ните лица, на заинтересованите лица по този
закон и актовете по неговото прилагане. Кога-
то не е указано друго, гласи разпоредбата на
§ 4, ал. 1 ДР на ЗУТ, тези съобщения се пра-
вят по реда на АПК. Отсъстващите лица се
уведомяват със залепване на съобщението на
жилището или на недвижимия имот, за които
се отнася устройственият план, инвестицион-
ният проект, оценката, искането, отговорът,
възражението, заповедта или другите книжа.
Съобщението се поставя  и на видно място в
сградата на общината, района или кметството.
Така направеното съобщение се удостоверява
в служебна бележка, с подписите на две длъж-
ностни лица. Служебната бележка се прилага
към съответната преписка. Тези правила за
съобщаване, предвижда § 4, ал. 2 ДР на ЗУТ,
не се прилагат, когато ЗУТ и актове за негово-
то прилагане предвиждат изрично, че съобще-
нията се правят по реда на АПК.

На свой ред чл. 162 АПК посочва, че кога-
то административният акт не е бил съобщен на
всички засегнати лица, съдът им изпраща
съобщение и продължава съдебното произ-
водство по жалбата, като осигурява на тези
лица възможност да защитят интересите си. В
този текст на АПК виждаме уредено и служеб-
ното конституиране като страни на лицата, за
които оспореният акт е благоприятен (чл.
162, ал. 2 АПК), а съдът отлага делото, ако
това се налага. 

В такива начини за съобщаване можем да
видим и познаем действителните законови
гаранции за защита на гражданите и организа-
циите, когато с административния акт, по
смисъла на чл. 21, ал. 1 АПК, за тях се създа-
ват права или задължения или непосредствено
се засягат права, свободи или законни интере-
си. Точно към обратния резултат, независимо
от стопански оправданите интереси на държа-
вата  и общините и субективната увереност у
законодателя, че защитава важни обществени
интереси, наред с частните на гражданите и
организациите, е съобщаването за подлежащи
на оспорване административни актове, чрез
обнародване в „Държавен вестник“. В изме-
нението и допълнението на ЗУТ посочих
много примери, където този начин на съоб-
щаване чрез „Държавен вестник“ е въведен.
За административния орган съобщаването
чрез „Държавен вестник“ вероятно е значи-
телно по-удобно  и лесно. Решението за одоб-
ряване на подробния устройствен план
например, по чл. 129, ал. 1, изр. 2 ЗУТ, се
изпраща в седемдневен срок за обнародване в
„Държавен вестник“ – и до тук с грижата за
съобщаването. Или друг, още по-ясен при-
мер: с изменението на чл. 130 ЗУТ, който
предвиждаше, че заповедта за одобряване на
подробен план по чл. 128, ал. 3 ЗУТ се съоб-
щава на заинтересованите лица при условията
и по реда на АПК.  Посочих по-горе, какви са
съдържащите се в чл. 162 АПК условия и ред
за съобщаване. Изменената със ЗИДЗДС
редакция на чл. 130, ал. 1 ЗУТ вече гласи, че
решението на общинския съвет за одобряване
на подробен устройствен план се съобщава
чрез обнародване в „Държавен вестник“.

Съобщаването за всякакви факти и обстоя-
телства, а по ЗУТ съобщенията на компетент-
ните органи до заинтересованите лица по този
закон, които се отнасят за устройствения
план, инвестиционния проект, оценката,
искането, отговорът, възражението, заповедта
или другите книжа, както примерно ги е посо-
чил законодателят в § 4 ДР на ЗУТ, когато се
съобщават чрез обнародване в „Държавен
вестник“, съдържат сериозна опасност адреса-
тите на тези съобщения да не разберат за тях,
с всичките неблагоприятни правни последици,
които произтичат от това. Съобщаването чрез
„Държавен вестник“ е своеобразно издевател-
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ство от страна на закона с образователното
ниво, юридическата информираност и
възможността и при най-голяма грижа и уси-
лия от страна на адресатите на съобщаването,
да се следи ежедневно „Държавен вестник“, за
да не бъде пропуснато уведомяването, отпра-
вено до тях. Законът не може да бъде така
коравосърдечно безчувствен към проблемите
на граждани от малки населени места, които
няма да бъдат уведомявани по лесен и достъ-
пен за тях начин, за да могат своевременно да
реагират и защитят своите законни права и
интереси. Струва ми се, че уведомяването
чрез „Държавен вестник“ е една сериозна
шикана с правата на заинтересованите лица,
която компрометира авторитета и на закона, и
на законодателя. Примери от изменената
правна уредба в чл. 218 ЗУТ могат да илю-
стрират тези достойни за съжаление констата-
ции.

Конституирането на заинтересованите лица
като ответници в производството, съгласно
чл. 218 ЗУТ, трябва да бъде извършено в
едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на съобщението за оспорване-
то. Срокът е преклузивен и пропускането му
означава загубата  от заинтересованото лице
на процесуалното право на това лице да се
конституира като  ответник в производството
по оспорване, по реда на чл. 215 ЗУТ, на
индивидуалните административни актове по
чл. 218, ал. 1 ЗУТ.

Преклузивен е и едномесечният срок от
обнародването на съобщението за оспорване-
то в „Държавен вестник“, към който препра-
ща чл. 218, ал. 4 ЗУТ, в който заинтересова-
ните лица трябва да се конституират като
ответници в производството по оспорването
чрез подаване на заявления до съда.

Веднага става ясно голямото значение на
уведомяването, от което зависи своевремен-
ното конституиране на заинтересованото
лице, в производството по оспорването на
индивидуалния административен акт и запаз-
ването, доколкото е възможно, на неговите
законни права и интереси. И което уведомя-
ване, когато съобщаването за възможността
заинтересованите лица да се конституират като
ответници в производството по оспорването
на индивидуалния административен акт пред
съда се съобщава чрез обнародване в „Дър-

жавен вестник“ и по тази причина  не може да
стигне до знанието на заинтересованото лице.

Съдът, според чл. 218, ал. 8 ЗУТ, с опреде-
ление конституира, съответно отказва да кон-
ституира като ответници в производството по
оспорването заинтересованите лица, които са
подали заявление за конституиране по чл. 218,
ал. 4 ЗУТ. Отказът може да се обжалва
(чл. 218, ал. 9 ЗУТ) в 7-дневен срок от съоб-
щаването му с частна жалба по реда на глава 13
от АПК. Съдът се произнася с определение,
което е окончателно.  

Възможност за конституиране на заинте-
ресованите лица като ответници, когато те не
са подали заявление по чл. 218, ал. 4 ЗУТ,
защото не са разбрали за оспорването от съоб-
щението в „Държавен вестник“, изменената
уредба в чл. 218 ЗУТ не съдържа. „Трезвият“
и „безпристрастен“ поглед на законодателя ще
оцени подобен казус от висотата на своето
положение на нормотворец – „всичко, което
съм имал и искал да кажа, съм формулирал в
нормите на изменението и допълнението на
ЗУТ със ЗИДЗДС“. А съдът напълно основа-
телно и законосъобразно ще се позове на
основното начало в правото – „Ignorantia legis
neminem excusat“ („Незнанието на закона
никого не извинява“). Да сте следили редовно
„Държавен вестник“, за да не изпуснете съоб-
щението, с което ви уведомяват, че можете да
се конституирате като ответници, в производ-
ството по оспорване на индивидуалните адми-
нистративни актове по чл. 218 ЗУТ.  

В заключение трябва да отбележа, че
извършените със ЗИДЗУТ изменения и
допълнения са безпринципни и неудачни. Те,
струва ми се,  няма да обслужат онези практи-
чески нужди и цели, които авторите на зако-
нопроекта за изменение и допълнение на
ЗУТ са им възложили с въвеждането им в нор-
мативния обхват на закона. Ролята им ще бъде
негативна, подобно на по-голямата част от
измененията и допълненията, които обезли-
чиха  ЗУТ и злокачествено увредиха регула-
тивните му функции, превръщайки го в осно-
ва за експериментиране на конюнктурни и
необмислени законотворчески идеи.
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Мъжът ми изглеждаше познат. Видимо по-
възрастен от мен, с добре поддържана коса и
ниско остригана брадичка, чисто облечен с
обикновени, делнични дрехи, седеше на
извадените на тротоара маси на кафенето
срещу Народния театър. 

Понякога сядам на тези маси, когато съче-
тавам очакването на среща в близост до ка-
фенето с хубавото италианско кафе, което
гарнирам с безцелно зяпане на минаващите
автомобили и минувачите в двете посоки на
улицата. Кафенето минава за много изиска-
но и скъпо. Но предлаганите сандвичи, сла-
долед, сладки, безалкохолни напитки и кафе,
меките столове и хубавата гледка, срещу
градската градина, „Грандхотел София“,
Министерство на отбраната и Народния теа-
тър, му придават един истински безделниче-
ски чар, заради който много често клиентела-
та му е по-многобройна отколкото свобод-
ните места вътре и на слънчевите маси на
тротоара.

Мъжът четеше вестник и пушеше. Очевид-
но беше свободен, защото пиеше голямата
чаша с кафе на малки, редки глътки и сменя-
ше една подир друга изпушените цигари.

Споменът за позната физиономия, която
не съм срещнал случайно, човъркаше съзна-
нието ми. Оглеждах го внимателно, но се
оказа, че и той се е чудел как да възкреси
някакъв далечен спомен за познанство,
защото когато погледите ни се срещнаха за
пореден път, той подхвана разговора.

– Мисля, че се познаваме, но не мога да си
спомня от къде.

– И аз правя такива опити – засмях се с
известно чувство на неудобство, защото се
оказа, че погледите ми са били толкова „дис-
кретни“, че любопитството ми е било разга-
дано много бързо.

– Пенсионер съм. Бил съм дълги години в
търговията. Имам малък месарски магазин,
където, по-скоро за поддържане на форма,
упражнявам бащиния занаят.

Това беше достатъчно. Познах го. Споме-

нът за физиономията на този човек от преди
близо четиридесет години, с младежките му
черти, променени от времето, но останали
същите, си дойде на мястото.

– Не сте ли синът на бай Димче, на когото
моят баща Богдан Петров беше адвокат и
клиент?

– Познахме се. Аз съм. Не сме се виждали
сума години. Това е времето. Но все пак не
ни е изкривило до неузнаваемост, щом все
пак се познахме. Вие сигурно също като
баща си сте адвокат. Спомням си, че учехте
право.

– Не точно. Всъщност и адвокат съм, от
деветдесета година, когато след управлението
на Живков стана възможно да работя и тат-
ковата професия. Иначе съм преподавател в
Юридическия факултет. И аз като вас се впи-
сах като адвокат от носталгия по бащиния
занаят, а сега и по необходимост, да добавям
по нещо към станалите почти символични
преподавателски заплати.

– При нас, в месарския занаят, сега е зна-
чително по-свободно. Сам си си господар.
Търсиш стока, набираш клиенти, плащаш
данъци и ако те бива, можеш  и да позабога-
тееш. Месото е като цигарата и кафето –
малко са хората, които избягват и трите.
Купувачи – дал господ. Годините, годините
ми станаха много. Ще трябва да обучавам
сина си или дъщерята. Те се назландисват,
работят като чиновници и не стъпват в мага-
зина, а този магазин им е купил и хубавите
апартаменти и леките коли, от магазина са
цигарите и марковите питиета. Няма начин.
Като пресъхне ручеят, ще им се наложи да
хванат сатъра и касапския нож. Щат не щат,
ще им се наложи да нахлузят и бялата пре-
стилка, от която се гнусят, когато я видят да я
хвърлям на майка им кървава, за да я изпере.

– Така е – съгласих се. Винаги сте били
много търсени. Спомням си, когато бях
млад асистент, разправях един виц за безпа-
ричен доцент, който се напил до козирката и
кьор-кютук пиян, в ранните часове на нощта

ЛИТЕРАТУРЕН РЕГИСТЪР

Месарят бай Димче
Владимир Петров
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започнал да крещи: „Аз съм месар! Аз съм
касапин! Хора, месар съм, касапин съм!“

Дошла милиция. Видели го, че въпреки
пиянските крясъци човекът изглеждал кро-
тък, не буйствал, не посягал на униформе-
ните и попитали къде живее, за да го заведат
до дома му. Водят го в сградата, качват го по
стълбите до съответния етаж. Периодически,
той пак подновявал виковете „аз съм каса-
пин, аз съм месар“, но близо до жилището
милиционерите някак си го изтраяли. На
етажа жена по чехли и нощница чакала пред
отворената врата. „Иване – посрещнала с
укори мъжа – пак си се напил като свиня.
Добре, че другарите милиционери не са те
завели в отрезвителното. Утре кой щеше да
ти чете лекциите? Ще те уволнят, но не ти
увира главата да спреш с пустото пиене!“

Милиционерите смутени решили, че са
сбъркали етажа и жилището. „Ма това не е ли
Иван Спасов, месар, който ни каза, че живее
тук, и ние, защото не можеше сам да се
оправи, го доведохме?“ 

„Той е, той е Иван Спасов. Този пияница,
мой мъж, е Иван Спасов, ама не е никакъв
месар. Можете да видите табелката на врата-
та. Той е доцент, нещастен доцент, препода-
вател и утре има лекции пред студентите си.
Нещастна работа… Нормален е докато се
напие. Тогава го хваща мания за величие и
почва да си въобразява, че е месар. Поняко-
га си въобразява, че е сервитьор или барман.
Обикновено буди съседите, като крещи: „Аз
съм месар! Аз съм касапин!“ Знаят му забо-
ляването и спряха да му обръщат внимание.

– Така е – засмян подхвана синът на бай
Димче. Занаятът винаги е бил добър. Тежък,
но добър. Цял ден си в хладилника, окачваш
бутове и плешки по куките, теглиш касетки с
колбаси, махаш със сатъра. Вечерно време
ръце не са ти останали, спиш като заклан – не
ти се яде, не ти се пие, от месо ти се повдига.
Не знаеш празници, не знаеш ваканции.
Блъскаш цял ден между меса и кървища...
Животът ми мина в бялата окървавена пре-
стилка. То, моите синковци, затова не искат
да подхванат занаята. Има пари, ама се
печелят с тежък труд. По-лесно е на готово –
коли, цигари, кефове. А тате, нека блъска...

– Много ви гонеха, разни инспектори и
прокурори.

Бай Димче имаше доста проблеми с тях.
Татко му гледаше имотни дела. Често пъти
обаче умуваха, как да го оправя с ревизии и
прокурорски проверки. 

Имах съученичка – продължих разговора,
–  която се ожени за сина на месар. Малка,
красива с големи гърди, бяло лице и зелени
очи. Месарският син беше в същия клас. От
там се залюбиха. Каниха ме на сватба. Госту-
вал съм им. Срещал съм се със свекъра на
Гичето. Един път на раздумка ми се оплака:
„Чудя се какво да я правя тая моя снаха.
Чудна красавица и много добро момиче.
Разбира ме се като баща и дъщеря. Обичам я
много. Радваме се, че синът случи на добра и
красива булка. Ще му роди хубави и здрави
дечица. Дертът ми е, че от известно време ме
е подхванала да й купя лека кола. Харесала е
една английска ли, американска ли, маслено-
зелена била, автоматична, с хубаво радио и
кожен салон. Тя и синът ми знаят каква е. А
как да я купя, Владко? Струва 15 хиляди
лева. И не е проблемът в парите. Ще ги
намеря... Ама как да дам 15 хиляди лева,
Владко, като официалната ми заплата е 71 лв.
и 15 стотинки. Всеки и най-вече прокурорът
ще ме попита от къде ги имам. Опитват,
чувам от колеги, да намерят фишове със спе-
челена шестица от тотото, за да узаконят два-
десет хиляди. Да, ама като не мога да напра-
вя това... Пък и никой не ми предлага фиш с
шестица... Обяснявам й. Тя се цупи и
непрекъснато ме пита, кога ще живеят със
сина ми, младостта им минавала, сега било
времето да карат коли, да имат хубави дрехи,
да слушали музика, да ходят по екскурзии...
Мъчи ме  жестоко... Почна да се държи сту-
дено и със сина ми. Час по час му подхвърля,
че съм стиснат, че не я обичам... Ще ме
зачерни с това нейно нетърпение, с този й
алчен и безразсъден характер.“

– И какво стана, какво стана? – прекъсна
ме синът на бай Димче. Купи ли й колата, та
да миряса? 

– Купи я, не издържа на нейните настоява-
ния. И както се очакваше, прокуратурата и
финансовите ревизори го подхванаха. На-
мериха големи  суми, злато, което е купувал,
златни накити. Самолет е можел да й купи,
не лека кола. Ама как да ги легализира тези
пари със заплатата си от 71 лв. и 15 стотинки?
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Осъдиха го жестоко. Не съм се интересувал.
Може и да е завършил живота си в затвора.
Цялото семейство се разсипа. Гичето и мъжът
й се разведоха. Всичко им взеха. Държавата
прибра всичко. Не зная дали не им конфис-
куваха и жилището. Животът от това щастли-
во семейство отлетя. Виждал съм Гичето,
изпаднала до крайност. Работеше някъде за
стотина лева, нямала друг брак, живот ден за
ден, просто за прехраната. Мъжът й, моят
съученик, някак се запази по-добре. И той
беден, на мизерна заплата, с нов брак и две
деца. С нежелание да си спомня и говори за
миналото. А аз не посмях да го питам за
баща му и майка му. Какво ли весело и добро
можеше да ми каже?

Разделихме се със сина на бай Димче като
стари познайници, доволни, че сме се позна-
ли след толкова години. Каза ми къде се
намира магазинът му, с покана, ако не ми се
вижда далече, да ходя да ми дава добро и
прясно месо. Макар че в сравнение с други
месари, предупреди ме той, стоката му била
малко скъпичка.

Никой от нас не заговори за стари неща. За
времето, когато и той и аз бяхме млади и
много близо в занаята до нашите родители.
Времето, когато се срещнахме и видяхме за
първи път, в магазина на бай Димче. 

Като всеки „сериозен“ адвокат и баща ми си
имаше „свой човек“ месар. Татко го нарича-
ше бай Димче, ала вероятно името му е било
Димитър или Димо. Слагам в кавички дума-
та, сериозен, когато говоря за баща ми,
защото за сериозни при социализма минава-
ха практичните адвокати, които знаеха не
толкова да работят, колкото да печелят.
Имаха коли, вили, апартаменти. Сериозни
адвокати имаше и в истинския смисъл на
думата. И двете категории освен месари
имаха приятели и добри познати лекари,
монтьори, бръснари, зарзаватчии и всякакви
други, на  обслужването на които, като за
„свой човек“, можеха да разчитат. Притежа-
ваха всички блага, нормални за професия
като адвокатската.

Баща ми беше сериозен само в работата, на
която беше посветил целия си живот. За него
интересите на клиента бяха над всичко. И
татко ги отстояваше, в рамките на закона, с
всичката енергия, знания  и умения, на които

беше способен. Но беше безподобен без-
сребърник. Той не знаеше да печели и се сра-
муваше да взема, даже и заслужено. Отиде си
от този свят обичан от всички негови прияте-
ли и колеги. Не притежаваше нито жилище,
нито вила, нито лека кола. Нямахме радио и
телевизор. Каквото изработваше беше вло-
жил в издръжката и образованието на мен и
сестра ми.

Димче, потомствен месар и несъмнено
човек опитен в занаята, имаше множество
премеждия със съдебната власт. Баща ми
беше положил доста усилия върху неговата
съдба, които не бяха напразни, защото бай
Димче, с изключение на един-два много
дребни срока, не беше преседявал сериозно
„в кошницата“ – както той технически нари-
чаше затвора.

Не беше обаче от тези, които помнеха доб-
рината, защото не тачеше адвоката, за когото
той също можеше да каже – „имам свой чо-
век адвокат“. Когато баща ми отиваше да ку-
пува месо, чакаше и на опашка, а и получа-
ваше както всички. Въобще месарят се воде-
ше „свой човек“ само в очите на баща ми. 

Дойде някоя вечер и донесе пакет с месо.
Сложи го на масата и каже на мама, с добре
осъзнато достойнство: „Минах през бай
Димче и купих малко месо. Виж там и при-
готви нещо.“ А какво може да  приготви
жената на такъв непрактичен адвокат. Отво-
ри пакета и зад парчетата месо напипа
огромни два-три кокала, които заедно със
сланината съставляват повече от половината
покупка.

„Ох, Богдане, какво да го правя това
месо?“ – пъшкаше мама. И пак правеше
вкусни гозби, с умението на магьосница,
която превръща отпадъците от месо в чудни
супи, ароматни гювечи, мусака, сочни кюф-
тета, пълнени чушки и сърми.

Татко му се ядосваше на Димче: „Утре ще
му се обадя да му кажа, че не е честен и че
редовно ми пробутва кокали.“

Честен. Месар – честен. Боже опази! Пет,
шест пъти на кантара, да влезе в затвора и да
се забрави вътре… За баща ми обаче приказ-
ката беше докато преспи. Злоба той не зна-
еше какво е. Да помни, че бай Димче му
пробутал боклук месо, да му се сърди –
изключено. Смееше се на мошеническите му
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хитрини и всичко прощаваше. До следващия
път, когато мама отново отвори пакета с
кокалите и почне да се вайка как да нахрани
къщата, като приготви от сланината и кока-
лите вкусна храна.

Аз бях студент първа година и ученето ми
беше напрегнато, затова ме бяха освободили
от много домашни задължения. Когато ми се
случваше да купувам месо, аз купувах от
кварталния месар. На бай Димчевите номера
гледах откъм веселата им страна, защото те
ми позволяваха  да поднасям баща ми.

– Колко пъти трябва да ти пробута кокали,
за да се увериш, че ти не си като всички
„сериозни“ адвокати и всъщност нямаш соб-
ствен месар? Само ти се ще да имаш.

Една събота около Цветница баща ми ме
покани да се разходим до бай Димче и да
купим малко месо за празниците. Приех,
защото това щеше да ми е първата среща с
този именит месар, когото познавах по тат-
ковите разкази и кокалестата му продукция.

Магазинът му се намира на бул. „Ал.
Стамболийски“ след моста при улица „Од-
рин“. Голям дюкян, вечно празен. Димче не
обявяваше целия асортимент на стоката, а
след като поръчаш какво искаш, потъваше в
една стая, която видимо беше свързана с хла-
дилника, и донасяше поръчката. Рафтовете
бяха запълнени с баяти консерви. В тавите
на щанда имаше по малко месо, от което той
прибавяше или вадеше, за да докара точно
поръчания грамаж. Когато мелеше месо за
кайма, той се обръщаше с гръб към клиенти-
те и какво вършеше, никой не можеше да
види. Резултатът се разбираше у дома, кога-
то всеки отвори пакета и му прилошее от
вида на сланината и кокалите. По едно време
имах чувството, че животните, които тран-
жира и продава бай Димче, имат повече
кокали отколкото съдържа нормалната им
анатомия като животински вид.

Влязохме в магазина, в който за наш къс-
мет нямаше клиенти. Бай Димче броеше
пари, а синът му, и той касапин, оправяше
една тръстикова завеса за пъдене на мухите.
Димче подвикна нещо на сина си и двамата
се приближиха до баща ми с почтителни
физиономии. Ако бяхме сами, сигурен съм,
че татко щеше да трансформира триумфа си
като ми рече ласкаво:

„Видя ли бе, тъпанар, как сериозните хора
си уважават адвоката. А не да ми говориш, че
бай Димче ми пробутва месо и кокали от
умрели животни, които му доставят от ека-
рисажа.“

Но не го каза, а  поръча кило и половина за
готвене и седна на един стол да чака.

Синът на Димче скочи да изпълни поръч-
ката, но баща му го спря и сам отиде в тайна-
та стая. Донесе нещо, сложи го върху лист
дебела натронова хартия и го метна на канта-
ра. Повече, по-малко, разбраха се с баща
ми. Татко плати, а аз мушнах пакета в торба-
та. Побъбриха още малко, казахме довижда-
не и си тръгнахме. Мен обаче изведнъж
почна да ме гложди любопитство, какво му е
сложил Димче в пакета, след като отиде сам
да изпълни поръчката. Татко не се възпроти-
ви и веднага отворихме пакета. Това не беше
месо за Цветница. Сбириток, парчетии,
обрезки, всичко друго, но не хубаво месо. И
разбира се, дежурните кокали, малки, голе-
ми, всякакви. 

Татко понечи отново да каже за заплахата
по телефона, но аз не го слушах вече и се
спуснах обратно към магазина.

Димче се смути като ме видя и не знаеше
какво да прави. Преди да ме попита каквото
и да било, аз му треснах пакета върху щанда
и луд от гняв му извиках:

– Слушай! Ако той ти гледаше делата така,
както ти  за благодарност му продаваш месо,
кокалите ти да са изгнили в пандиза, та да не
можеш повече никому да слагаш кокали в
месото!

Татко започна с упреци, че съм му развалил
разходката, че съм го изложил пред клиента
му. В този момент дотичаха и бай Димче и
синът му. Синът му носеше друг на цвят и
големина пакет.

– Бончо, извинявай – с наведена глава
продума Димче. Друг път пращай момчето.
То по-добре знае да пазарува от тебе.

Мама ни чакаше с готовност да охка при
вида на месото. Отвори пакета и не можа да
повярва на очите си. Вътре се мъдреше поне
два килограма червен, кървав, току що отря-
зан свински шол, без капка кокал, та да се
чуди човек тия прасета без кокали ли се раж-
дат.

От този ден бай Димче се поправи. И на
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мен и на баща ми даваше хубаво месо и мама
престана да охка.

Минаха години. Мама беше починала. Бай
Димче за пореден път беше татков клиент.
Пак куртулиса затвора. Постановление на
Министерския съвет обаче го извади от
занаята, защото забраняваше осъждани лица
да заемат отчетнически длъжности. Той пре-
даде магазина на сина си и уж временно,
реши да си почива.

Един ден с татко влязохме да обядваме в
кварталната кръчма „Сините камъни“, на
бул. „Христо Ботев“ и ул. „Балкан“. Заедно с
келнера дойде и бай Димче, с бели дрехи и
шапка на готвач. Който е свикнал да пипа
месо, не може цял живот да се откаже.

Сипа ни по една чудесна шкембе чорба и
ни изпече две забележително големи, крехки
и сочни свински пържоли. Без сланини и
кокали, разбира се. 

Баща ми похвали и чорбата, и пържолите.

Бай Димче изглеждаше искрено радостен и
щастлив, да чуе такава  похвала от устата на
своя адвокат, но не пропусна шеговито да
отбележи – „Бончо, как мислиш, смея ли да
не ви дам хубава шкембе чорба и големи
свински пържоли, без кокали и сланина?
Като си спомня, как момчето ти ми хвърли
пакета с месото, викам си, ами ако се ядоса и
ми изсипе на главата врялата чорба и пържо-
лите…“

Бай Димче разбираше от хумор. Оценихме
шегата му и с апетит изядохме произведе-
нията на кулинарното му майсторство.  

Ходехме често при него. После той се изгу-
би. Загубихме и милата ми, обична майка.
Нямаше кой да ни готви и вече не купувахме
месо. Хранехме се при дядо ми Петър, който
в мъката по дъщеря си гледаше на нас с татко
като на осиротели и пое изцяло върху себе си
домакинската работа. Постепенно забравих-
ме бай Димче и сина му.


