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Пожелаваме на всички колеги ползотворен летен отдих, безкрайни дежурства по плажове,
горски сенки, необрани лозета, а също така и извънредни почивки по никое време върху
белите петна от кадастралната карта на страната и извън нея.
Митични нимфи, море със зъби от пяна и устни от небе ни нашепват, че са извечни чув-
ствата, които вълнуват нотариуса, когато е далеч от компютъра и белия лист.
Достоен отпор на испанските и португалските поетични традиции ни дава обичаният
Недялко Йорданов, за да ни внуши, че ако човек не „хлопва врата пред разумния довод
на всички неща“, младостта никога не си отива. „Не съвсем. Не съвсем!“ 

Младостта си отива
и е ясно това.
Не от белите жички
по мойта глава,

не от ситната мрежа
край мойте очи.
Младостта си отива –
туй по всичко личи.

Всеки осем цигари
съкращават със час
отредената възраст
на всеки от нас.

Ако пазя диета
и спортувам през ден,
ще се чувствам, разбира се,
сто на сто подмладен.

Младостта си отива,
ала не от това.
И каква съпротива
да окажа? Каква?

Младостта си отива.
Боже мой, не върви
да нагазя отново
посред морски треви,

да разтворя пак шепи
и да видя във тях
как искри сред водата
златен лунния прах.
.. . .

Младостта си отива –
и дори без тъга.
Няма даже емоции.
Накъде? Докога?

Може би дотогава,
докато умрем.
Младостта си отива...
Не съвсем.
Не съвсем.

Недялко Йорданов

Далеч 
усмихва се морето. 
Зъби от пяна, 
устни от небе.

– Какво продаваш, моме тъжна, 
с гърдите голи и злочести? 
– Продавам аз, сеньор, водата 
на морето.

– Какво ми носиш, момко черен, 
примесено с кръвта ти буйна? 
– Сеньоре, нося аз водата 
на морето.

– Кажи ми, сълзите солени 
отгде извират, мила мамо? 
– Аз плача със водата 
на морето.

– Сърце, а тая нетърпима 
горчивина къде се ражда? 
– Безкрай горчива е водата 
на морето. 

Далеч 
усмихва се морето. 
Зъби от пяна, 
устни от небе.

Федерико Гарсия Лорка

Нима, прекрасна нимфо, заслужава
от моята любов да бягаш дива?
Ела, стори вълната златогрива
във оня миг, когато зазорява.

Ако бъбривостта те отегчава, 
ти замълчи, надменна и красива,
ала възседнала вълна пенлива,
пред моя взор яви се величава.

Обична нимфо, виждам те засмяна,
с кристално тяло яхнала вълната,
към мене да летиш сред пръски пяна!

Но скоро прояснява се лъжата:
вълната в своя порив див е спряна,
поляга обезсилена водата!...  

Жуау Шавиер де Матуш

ОТ РЕДАКЦИЯТА

Записал Димитър Танев

Из „МЛАДОСТТА СИ

ОТИВА“
БАЛАДА ЗА МОРСКАТА ВОДА
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АКАДЕМИЧНАТА МОЩ 
НА РЕДАКЦИОННАТА НИ КОЛЕГИЯ

Обърнахме се към представителите на академичната мисъл, 

членове на Редколегиата на Нотариален бюлетин, с няколко въпроса. 

Това са техните отговори:

� ББииххттее  ллии  ссее  ппррееддссттааввииллии  сс  нняяккооллккоо  ссввооббооддннии  ссллооввеессннии  щщррииххаа  ––  
еессккиизз  ннаа  ппррооффеессииооннааллннааттаа  ббииооггррааффиияя??

Проф. Цанка Цанкова
Позната съм на нотариусите. Нали участвах
в прощъпалника на Нотариалната камара и
се радвам на растежа. Десетгодишната
възраст за семейното право е възраст, когато
задължително те изслушват и се съобразяват с
теб, защото си пораснал. А знаете,  аз съм
семейноправник. Преподавател съм по
гражданско и семейно право повече от 30
години в Софийския университет, в Плов-
дивския университет и в Нов български уни-
верситет. Доктор съм по право и доктор на
юридическите науки. Втори мандат съм нау-
чен секретар на Висшата атестационна коми-
сия при Министерския съвет. Член на Кон-
султативния съвет по законодателството на
39-ото и сега на 40-ото Народно събрание.
Имам над 120 научни публикации. Пиша в
областта на семейното, наследственото, лич-
ното право, закрилата на децата. Не съм по
дебелите книги. Блазня се, че моите привли-
чат вниманието и се четат, че са полезни, но
носят и удоволствие. Пример ли? Вземете
„Завещанието в българското наследствено
право“ или „Фактическото съпружеско съ-
жителство“. Ще видите, че любовта и семей-
ството вървят ръка за ръка. Дано и правото
ги погледне благосклонно и сериозно. Нали
правим нов семеен кодекс.

Проф. Николай Натов
1. Име – Николай Симеонов Натов
2. Дата на раждане – 14 май 1955 г.
3. Място на раждане – София, България
4. Семейно положение – женен, с един син
5. Образование 
а) средно – икономическо
б) висше – юридическо, СУ „Св. Климент
Охридски“, Юридически факултет, 1976–
1981 г.
6. Научна степен – доктор по право, СУ
„Св. Климент Охридски“, Юридически
факултет, 1986 г. (международно частно
право – шифър 05.05.14; тема “Договор-
ната отговорност на превозвача при между-
народни въздушни превози”)
7. Научни звания
а) старши асистент – 1987–1990 г.
б) главен асистент – 1990–1996 г.
в) доцент 1996–2004 г.
г) Фулбрайт професор – 2001 г.
д) професор – от 7.07.2004 г.
8. Месторабота – СУ „Св. Климент Охрид-
ски“, Юридически факултет, Катедра по
международно право и международни отно-
шения
9. Специализирал в различни научни инсти-
тути на ЕС и САЩ
10. Владеещ английски, руски, полски,
френски, а пък немския – с чужда помощ
11. Научни интереси – международно частно
право

Извиняваме се, че уважаваната и обичана от нас доц. Екатерина Матеева не намери място на корицата на

бюлетина поради изключителна си служебна ангажираност по време на подготовката на броя. 
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Проф. д-р Николай Натов Проф. д-р Георги Боянов Проф. Цанка Цанкова Проф. дюн Владимир Петров 

12. Хоби – история
13. Свободно време – спорт, изкуство

Проф. д-р Георги Боянов
Георги Боянов – професор по гражданско и
семейно право в ЮФ на УНСС и негов
бивш декан, арбитър в арбитражния съд на
БСК, автор на над 30 научни публикации,
предимно в областта на вещното право.

Проф. дюн Владимир Петров
Роден съм в София. Завърших Юридиче-
ския факултет на Софийския университет
„Св. Климент Охридски“ през 1970 г. Спе-
циализирал съм в Япония – Университета
„Сока“ – Токио (1991–1992), Австрия,
Виена – Виенския държавен университет –
нотариално право (1995). Полша, Краков –
Ягелонския университет – американско
право (1995). Бил съм гостуващ изследова-
тел в Колумбийския университет на Ню
Йорк – Фондация за образователен обмен
„Фулбрайт“ (1993–1994). Удостоен съм с

Голямата образователна награда (1992) и с
Наградата за най-висока почит (2003) на
Университета „Сока“ – Токио, Япония.
Професор съм по гражданско и семейно
право, доктор по право и доктор на юриди-
ческите науки. Четвърто поколение юрист –
прадядо съдия, дядо и баща адвокати. Адво-
кат съм в Софийската адвокатска колегия.
Изнасям лекции по вещно право пред сту-
дентите от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“ и Нов български уни-
верситет – по гражданско право, обща част,
пред студентите от Нов български универси-
тет; по семейно и наследствено право пред
студентите от Великотърновския университет
„Св. св. Кирил и Методий“ и по кадастър,
имотен регистър и устройство на територия-
та пред студентите от Нов български универ-
ситет. 
Освен на научни съчинения в областта на
правото съм автор на популярните книги с
политически есета „Умението да се навеж-
даш“ и „Ако Оруел беше жив“.

� ЕЕддиинн  ииззттооччеенн  ффииллооссоофф  ккааззвваа::  „„ЛЛееббееддъътт  нняяммаа  ннуужжддаа  ддаа  ссее  ккъъппее,,  ззаа  ддаа
ббъъддее  ббяялл..  ТТааккаа  ии  ччооввееккъътт  нняяммаа  ннуужжддаа  ддаа  ппррааввии  ккааккввооттоо  ии  ддаа  ббииллоо,,  ооссввеенн
ддаа  ббъъддее  ссааммиияятт  ссееббее  ссии““..  ТТааккаа  ллии  ее??

Проф. Цанка Цанкова 
Винаги съм си казвала: „Такава съм. Такава,
каквато съм, се харесвам и съм доволна от
себе си. Такава ме харесват и другите.“ Във
всичките си прояви съм била самата себе си.
Важното е в живота и във всяко дело да не
изневеряваш на себе си. Вътрешната хармо-
ния е условие за хармония с останалия свят.

Проф. Николай Натов
Да, така е.

Проф. д-р Георги Боянов
Мисля си за нравствената чистота на юриста.
Да си добър юрист не е достатъчно да се „къ-
пеш“ постоянно с правни знания. Посвети-
лият се на правоприлагането юрист трябва да
бъде чист, високо нравствен, честен, спра-
ведлив или казано накратко да е овладял
изкуството на доброто и справедливото.

Проф. дюн Владимир Петров
За лебеда е вярно. За човека мисълта на
философа е вярна само отчасти – ако не
държи на това как го възприемат околните и
обществото. Ако се чувства добре, независи-
мо от тяхната оценка. Ще припомня какво
казва в едно свое стихотворение гениалният
Христо Ботев: „Умните у нас считат за луди.
Глупакът всякой вредом почита.“ Очевидно
необходими са усилия, за да покажеш истин-
ските си качества и същност, за да не те счи-
тат за луд или глупак. Днес съвсем не е
достатъчно да бъдеш самият себе си. Трябва
да покажеш и докажеш какъв си и да насто-
яваш, да водиш борба, за да те приемат
такъв, какъвто искаш да бъдеш.
На лебеда му е лесно да бъде бял. При хора-
та, за да бъдеш бял, се искат усилия.
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Проф. Цанка Цанкова 
Хвала за работата и духа. Сигурността в
гражданския живот и на всеки от нас е в
ръцете им. Да са силни, жизнерадостни и
убедени, че служат на важна кауза – да удо-
стоверяват, но и да съзидават. Да се гордеят с
това, на което са се посветили. 
Поздравявам всички нотариуси с юбилея и
искам да им напомня нещо, което написах в
навечерието на юбилейната за Нотариата
година:

„Че как ще ни пребъде в този свят
ако ще липсва Нотариат!
Та осветено е Всевише
Нотариус словата ни да впише!“

Пожелания от сърце на цялата гилдия,
и Бюлетинът на Нотариалната камара 
да стане списание!

Проф. Николай Натов
Да продължава да спазва нашето законода-
телство, да навлезе и в дебрите на общност-
ното право.

Проф. д-р Георги Боянов
Нотариусът е своеобразен диригент на вещно-
правните отношения. Той трябва да внесе не
само хармония в различните интереси на стра-
ните, но и да гарантира правната сигурност на
гражданския оборот. Българският нотариус
достойно се справя с всичко това и заслужено
получава все по-голямо признание и обще-
ствено доверие и подкрепа. Честит юбилей на
всички български нотариуси.

Проф. дюн Владимир Петров
На колегите нотариуси пожелавам много
здраве, за да упражняват дълго и плодотвор-
но своята благородна и общественополезна
професия. 

� ККааччеессттввеенноо  ллии  ее  ннооррммооттввооррччеессттввооттоо  уу  ннаасс??  ППррааввооттоо  

ддееййссттвваащщ  „„ссввееттооффаарр““  ллии  ее  ннаа  ччооввеешшккииттее  ввззааииммооооттнноошшеенниияя??

Проф. Цанка Цанкова 
Качеството на нормотворчеството е такова,
каквото е качеството на живота. А и нека да
кажем като поета: „Потомството нази ще съ-
ди, а сега напред със стъпки по-бързи“. Във
всички случаи трябва да се твори правото не
само за настоящето, но и с поглед към бъдно-
то. Прозорливостта е ценно качество, пред-
полага натрупан и осмислен опит. Що се
отнася до „светофара“ – има и неработещи.
Важна за него е поддръжката, а за правото –
правоприлагането: с разум и справедливост.

Проф. Николай Натов
Сравнително качествено. По принцип то
трябва да е действащ „светофар“ на човеш-
ките взаимоотношения, но…

Проф. д-р Георги Боянов
Може да се каже наистина, че правото е дей-
стващ „светофар“ на човешките взаимоотно-
шения, но той невинаги осигурява „зелена
вълна“. Честите промени в законодателство-
то затрудняват правоприлагането. Така
например за 8 години ЗУТ е изменян 28

пъти; ЗДС от 1996 г. – над 24 пъти, ЗОС –
повече от 18 пъти и т.н. Необходимо е ста-
билно и трайно регулиране на вещноправ-
ните отношения.

Проф. дюн Владимир Петров
Едва ли някога е имало по-некачествено
законодателство. Това се обяснява с обстоя-
телството, че полуфабрикатният по знания и
умения, често пъти млад законодател е за зла
беда много активен, инициативен и трудо-
любив. В резултат на което новите норма-
тивни актове, които изработва и предлага, са
полуфабрикати и недоделки като автора си, а
пакостливата му ръка хищнически посяга и
върху актове, които отдавна се считат за нор-
мотворческа класика, за да ги замени с тво-
ренията, които той единствено може да про-
извежда. Младостта невинаги е добро каче-
ство. А в законодателството млад, неподгот-
вен, но трудолюбив и амбициозен законода-
тел е истинска напаст. Особено ако този
законодател е и суетен и се ласкае от мисълта
да остави за поколенията своята нескопосана
рожба.

� ККааккввоо  ее  ддаа  ппррееппооддаавваашш  ––  ссттрраасстт,,  ооччааррооввааннииее,,  ггрриижжаа??

Проф. Цанка Цанкова 
И страст, и очарование. И още нещо – обич.
Щастие е, когато обичта е споделена. Грижа-
та бих заменила с отговорност. 

Проф. Николай Натов
И страст, и очарование, и грижа.

Проф. д-р Георги Боянов
Да преподаваш правни знания е изкуство.
То е не само грижа, но и висока отговорност
и очарование да моделираш млади специали-
сти и достойни граждани на обществото.

Проф. дюн Владимир Петров
И трите едновременно, плюс отговорност. 
Страст – чрез която това, което преподаваш,
да заплени и запали за цял живот студента

към красотата на знанието и обичта към про-
фесията;
Очарование – за да усещаш тръпка и екстаз
от преподаването въпреки закономерното и
естествено чувство на отегчение и досада,
което съпътства преподавателската дейност.
Особено ако преподавателят е интелектуално
ограничен, а лекциите му са скучни и моно-
тонни;
Грижа – за да съумееш да предадеш знания-
та си на студентите и да ги подготвиш като
добри специалисти;
Отговорност – за да ги възпиташ като добри
и морални граждани. В студентската възраст
младите хора не само възприемат и усвояват
знания, но от преподавателите те възприемат
и образци на поведение, и човешки и граж-
дански добродетели. Истинският преподава-

тел трябва да култивира у своите студенти и
добродетели като честност, доброта, мило-
стивост, справедливост, без които не се става

истински служител на изкуството за доброто
и справедливото (Ius est ars boni et aequi –
Ulpianus, D.1.1.1).

� ВВяяррнноо  ллии  ее,,  ччее  ллииччннооссттииттее,,  аа  ннее  ппррииннццииппииттее  ддввиижжаатт  ссввееттаа??

Проф. Цанка Цанкова 
Физическият свят не се нуждае от нашите
принципи, нито от личности. Човешките
отношения и просперитетът изискват прин-
ципни и креативни личности. Знайно е
обаче, че добрите принципи са много. Лич-
ностите – също. Дано се срещнат.

Проф. Николай Натов
И личностите, и принципите.

Проф. д-р Георги Боянов
Принципите се създават от личности, но
веднъж приети, те стават движещото начало
на света.

Проф. дюн Владимир Петров
Вярно е. И тези личности много често
постъпват съвършено безпринципно, а исто-
рията на света е низ от вероломни, безприн-
ципни и жестоки актове на исторически лич-
ности. Принципите имат един съществен
недостатък, че са податливи на приятелски,
роднински, любовни, икономически отно-
шения и интереси. Широко популярна в
живота е максимата „Принципите свършват
там, където започват интересите на нашите
деца“. Съвременна България е дала и
непрекъснато дава многобройни примери,
когато принципите свършват заради интере-
сите на любовници, приятели или просто
заради материална изгода, от най-високите
места на властта до низините, в които живеят
обикновените хора.

� ННяяккооллккоо  ддууммии  ззаа  ррееддооввиияя  ббъъллггааррссккии  ннооттааррииуусс,,
ккооййттоо  ттааззии  ггооддииннаа  ииммаа  ддеессееттггооддиишшеенн  ююббииллеейй..
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НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС

Нотариус и наследствено 
дело в Европа

По същество нотариусите в наследственото
дело работят в две различни области – от една
страна, при съставянето на завещания, т.е.
преди откриването на наследството, и от друга
– при изпълнението на наследства, т.е. след
откриването на наследството.

Сега с примери ще ви представя положение-
то на нотариусите в тези две области в шест ев-
ропейски страни, а именно в Германия, Фран-
ция, Холандия, Австрия, Белгия и Англия.

А. Ролята на нотариуса при съставяне 
на завещания
В Германия завещанията могат да бъдат

съставяни в частна и нотариална форма. Частно
в случая означава: завещанието трябва да бъде
написано и подписано саморъчно от наследода-
теля. Нотариалното завещание трябва да бъде
заверено, т.е. да бъде прочетено на наследода-
теля и да бъде подписано саморъчно от него и
от нотариуса. Наследствени договори, т.е.
завещания, съставяни от повече от един насле-
додател, в които те си даряват взаимно своето
наследство или части от него, трябва винаги да
бъдат заверявани нотариално.

Двете възможности за съставяне на завеща-
ние – частната или нотариалната форма –
съществуват в почти всички европейски страни,
макар в детайлите да има известни разлики.
Така например във Франция освен частното
завещание нотариалното завещание е валидно
само тогава, когато е подписано допълнително
от двама свидетели. В Австрия освен собствено-
ръчното и нотариалното завещание е възможно
и нормално частно завещание, ако то освен от
наследодателя е подписано и от още трима сви-
детели. Както е известно, в Англия не съществу-

ват нотариалните заверки. Английските
публични нотариуси (Notary Public) могат да
заверяват само подписи. Поради това в Англия
има само частни завещания, които не се подпи-
сват собственоръчно, а трябва да бъдат подпи-
сани от двама свидетели. В Белгия е като у нас –
наследодателят може да остави собственоръчно
или нотариално завещание. Най-добре уредена
е наследствената форма в Холандия: там валид-
ни са само нотариалните завещания. Частните
завещания са недействителни.

Казвам, че формата на завещаване в Холан-
дия е най-добре уредена, не защото заверява-
нето на завещания представлява особена радост
за нотариусите. В много случаи превръщането
на често трудните и не добре обмислените
наследствено-правни представи на участниците
в юридически изпълними правила и разпоред-
би е мъчителен и продължителен процес. И аз
мога да ви уверя, че след дългогодишна профе-
сионална практика – след изслушването на
оплаквания на наследодатели за неблагодарни
деца, неверни съпруги или съпрузи, за алчни
зетьове, за още по-алчната държавна хазна и
свързаните с това изисквания към нотариуса да
избере възможно най-благоприятната по отно-
шение на данъците форма на завещанието –
настъпват известни признаци на умора.

Не поради това аз давам значително пре-
димство на нотариалното завещание пред част-
ното, а защото частните завещания често са
фалшиви и непълни, в най-добрия случай
неясни и защото неизбежно свързаните с това
наследствени спорове натоварват наследниците,
лишените от наследство, и съдилищата. Дей-
ствително липсват достоверни данни за това
колко от съставените завещания са частни и

колко нотариални. Наследствени спорове
възникват обаче почти изключително при част-
ните завещания. Наследствени спорове при
нотариални завещания са нещо твърде рядко, а
ако нотариусът е направил някаква грешка, за
това може да му се потърси отговорност, което
най-малкото не причинява вреда на наследни-
ците.

Б. Изпълнение на наследството
За разлика от съставянето на завещания в

повечето европейски страни изпълнението на
завещания след отваряне на наследството се
намира изключително и предимно в ръцете на
нотариусите.

Франция
Отваряне на завещанието. Във Франция

нотариалните завещания се отварят при нота-
риуса. Частни завещания се предават на нота-
риус. За тях нотариусът съставя протокол под
формата на публичен документ. Нотариусът
внася протокола заедно с копия на завещания-
та в компетентния съд (Tribunal de grand
instance), както и във финансовата служба.

Удостоверяване на реда за наследяване.
Удостоверяването на реда за наследяване става
също така чрез съставен от нотариус публичен
документ, така наречен публичен акт (acte de
notoriété). Този документ дава пълното доказа-
телство за позициите на наследниците на упо-
менатите в него лица. Той осигурява защита на
добросъвестния приобретател на трети лица,
следователно с него наследниците могат напри-
мер да продадат даден наследствен имот или да
се разпореждат с банкови сметки. Във Фран-
ция нотариусът е компетентен и по отношение
на данъчната декларация за наследство. Нота-
риусът има право да изиска от наследниците
пълна информация за предметите на наслед-
ството и списък на активите и пасивите. Той
попълва формуляра за данък наследство и го
подава във финансовата служба.

Холандия
В Холандия нещата са подобни като във

Франция. След смъртта на наследодателя нота-
риусът съставя публичен документ за реда за
наследяване. В него се фиксира кои са наслед-

ниците. Тук нотариусът има задължението – за
разлика например от Франция или Германия –
да направи проучване. Той разпитва семей-
ството на наследодателя и трябва да поиска
извлечения от службата за гражданско състоя-
ние. Нотариусът трябва да провери също така
дали наследодателят е оставил завещание. Във
връзка с това нотариусът трябва да получи
декларация от наследниците дали приемат, или
се отказват от наследството.

Австрия
По закон в Австрия компетентен по уреж-

дането на наследства е районният съд. Но за
целта той трябва да ангажира нотариус, който
да действа като един вид съдебен комисар.
Доколкото в един район само един нотариус
изпълнява длъжността, то той е компетентен по
всички наследствени въпроси. Ако са назначе-
ни повече нотариуси, съдът изработва план за
разпределение, от който се вижда кой нотариус
отговаря за всеки отделен случай. Нотариусът
установява първо законните наследници и
евентуално тези по завещание, имащите право
на запазена част от наследството, наследството
и задълженията. Той трябва да провери дали
съществуват завещателни разпореждания (акт
на последна воля) и дали са необходими обез-
печителни мерки по отношение на наследство-
то. Да направи опис на имуществото. Наслед-
ството трябва да бъде оценено от вещо лице.
Нотариусът издава освен това и така наречено-
то удостоверение за право на наследяване и
след това подава в съда по наследствените дела
декларацията за приемане на наследството,
удостоверението за правото на наследяване и
описа на имуществото. Въз основа на това съдът
по наследствените дела предава с решение на-
следството на наследника, респ. наследниците.

Белгия
И в Белгия нотариусите имат многобройни

задачи във връзка с подялбата на наследствено
имущество. В Белгия открай време изпълне-
нието на наследства е централна сфера на нота-
риалната дейност. Задачите, които изпълняват
нотариусите в областта на наследственото
право, са многобройни: от издаването на удо-
стоверения за наследници през изготвянето на
данъчни декларации за наследство до посред-

Доклад пред нотариусите от Нотариалната камара на Република България 
на семинара в Боровец – 5 април 2008 г.

СЪДЕБЕН СЪВЕТНИК РИХАРД БОК

Нотариус в Кобленц

ПРЕЗИДЕНТ НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА КОБЛЕНЦ

Член на Президиума на Федералната нотариална камара
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ничество при подялбата на имуществената
общност и разпродажбата чрез търг на наслед-
ствени предмети. Само в специални случаи,
уредени със закон, се налагат съдебни дела и
решения при изпълнението на наследства.

Англия
Правното положение в Англия е сложно. В

правната сфера на общото право (Common
Law) Англия следва разпространения принцип
на отделното изпълнение на наследството. При
него наследството първо преминава върху един
личен представител (personal representative),
който се нарича изпълнител (executor), ако е
упоменат в завещанието, или администратор
(administrator), ако е назначен от съда. Изпъл-
нителят на наследството става първоначално
собственик на наследството. Личният предста-
вител е компетентен за цялостното изпълнение
на наследството, включително и за данъчната
декларация за данък наследство. За поемането
на функцията личен представител не се изисква
специална юридическа или лична квалифика-
ция. Личният представител не подлежи на кон-
трол от страна на съда. Той получава от съда
едно удостоверение, така нареченото съгласие
за легализиране на завещание (grant of probate),
което обаче не се ползва, респ. не осигурява
защита на добросъвестния приобретател и
което по молба на даден участник – например
при некомпетентно управление на наследство-
то – може да бъде отнето.

Тъй като обаче липсва контрол на личния
представител от съда, респективно описание на
функциите на това лице, в случай на причиня-
ване на щета вследствие на неговата дейност
наследниците могат да предявят само претен-
ции за обезщетение. В англо-американската
правна сфера това е един обичаен принцип:
изпълнението на наследството по надлежния
ред не се осигурява превантивно, като законът
възложи съответната компетенция за това на
съдилищата или публичните длъжностни лица,
каквито са например нотариусите, а чрез
обхватна и диференцирана система на претен-
ции за обезщетение, чието реализиране обаче
винаги предполага причинителят на щетата да
разполага със съответна маса за покритие.

В. Задачите на нотариуса във Федерална
република Германия

Общ преглед
Немските нотариуси се ползват с изключи-

телна компетенция в цялостния обмен на
недвижими имоти. Продажбата и всички прех-
върляния на недвижими имоти в Германия
трябва да бъдат  удостоверявани от немски
нотариус. Освен това всички правни сделки,
които водят до вписване в имотния регистър,
трябва да бъдат удостоверени от нотариус. Това
се отнася по-специално за заложното право
върху земя, правата за ползване на недвижимо
имущество като напр. правото на етажна соб-
ственост, и за услуги (напр. право на достъп до
частна собственост). Във връзка с това ще обяс-
ня накратко функцията на немския имотен
регистър. В световен мащаб немският имотен
регистър заема особено положение, тъй като
всички вписани в него правоотношения се счи-
тат за верни, т.е. всеки може да разчита на това,
че вписаният в имотния регистър собственик
действително е собственик на недвижимото
имущество, че всички вписани в имотния реги-
стър права съществуват действително и че освен
това не съществуват никакви други тежести.

Освен това немският нотариус притежава
компетенции в дружественото право. Учредя-
ването на дружества с ограничена отговорност
и на акционерни дружества, както и измене-
нията в устава на такива дружества се нуждаят
от нотариално удостоверяване. По-нататък
всички стъпки, които по принцип водят до
вписване в Търговския регистър, трябва да
бъдат удостоверявани нотариално или най-
малкото заверявани. Освен това продажбата и
отстъпването на дялове от ООД следва да се
удостоверяват нотариално. Тъй като в Германия
има около 1 милион ООД, следователно става
въпрос за най-разпространената правна форма
в рамките на дружественото право, продажбите
на предприятия и на части от предприятия се
удостоверяват предимно чрез нотариус.

Нотариус и наследствено дело в Германия
В европейски мащаб понастоящем компе-

тенциите в областта на наследството се възложе-
ни в сравнително висока степен на съдилищата.
Нотариусът има следните задачи:

Съставяне на завещания и наследствени
договори. В Германия завещанията могат да
бъдат частни, т.е. саморъчни, както и нотариал-
но заверени. Няма точна статистика за това
колко от завещанията са саморъчни и колко
нотариални. По наша преценка понастоящем
делът на саморъчно съставените завещания е все
още по-голям. Хората обаче, които разполагат
с по-големи и по-комплексни имуществени
маси, правят по принцип нотариално заверени
завещания. Измежду всички правни професии
немският нотариус притежава най-добрите
познания в наследственото право, поради което
професионалната му компетентност се ползва с
предпочитание. Освен това ние притежаваме
по правило и много добри познания в наслед-
ственото данъчно право. При голямо имуще-
ство данъкът наследство в Германия е много
висок, така че консултирането по въпроси на
наследствения данък често оказва влияние
върху съставянето на завещанието.

В нотариалната практика много чести са така
наречените наследствени договори. Наслед-
ствени договори се сключват между две лица,
обикновено между съпрузи. В тях те уреждат
реда за наследяване след първото и след второто
откриване на наследството. Наследствените
договори трябва да бъдат нотариално удостове-
рени, т.е. те не могат да бъдат саморъчно съста-
вяни. При наследствените договори всъщност
става въпрос за две завещания. Разликата е в
това, че наследственият договор има задължи-
телно действие. Когато например съпрузи
съставят две завещания, в които те се посочват
взаимно като единствени наследници, всеки от
тях може да промени завещанието без съгла-
сието, дори и без знанието на другия. При
наследствените договори това не е възможно,
т.е. за всяка промяна задължително се изисква
съгласието и на другия съпруг.

Наследствени договори и нотариални заве-
щания имат голямо предимство в сравнение със
саморъчно направените: След откриване на
наследството наследниците не се нуждаят от
удостоверение за наследници. Нотариалното
завещание, респективно наследственият дого-
вор, дава пълно доказателство за реда на насле-
дяване. След представяне на нотариалното
завещание, респ. наследствения договор,
наследниците могат да разполагат с наследстве-

ни сметки и да делят или продават недвижимо-
то имущество на наследодателя. Ако съществу-
ва само частно саморъчно завещание или изоб-
що няма завещателно разпореждане (акт на
последна воля), наследниците трябва да пред-
ставят удостоверение за наследници.

Удостоверение за наследници. Удостовере-
нието за наследници представлява свидетелство
за реда на наследяване. Всеки посочен в удо-
стоверението за наследници е наследник. Сле-
дователно който придобие недвижимо имуще-
ство от лице, посочено в удостоверението за
наследници (или както вече споменахме в нота-
риалното завещание или наследствения дого-
вор), става собственик. Ако впоследствие се
установи, че удостоверението за наследници е
било фалшиво – например поради това, че след
продажбата на наследствения имот се е появило
и друго завещание, в което първоначалното
определяне на наследник е отменено, купува-
чът въпреки това остава собственик на имота.

Удостоверението за наследници се получава
от нотариуса въз основа на молба. Молбата
може да бъде подадена директно и до съда по
наследствата. Разноските за издаването на удо-
стоверение за наследници са еднакви при нота-
риуса и в съда, поради което и заради значител-
но по-доброто обслужване в нотариата в срав-
нение със съда много хора предпочитат да
подават молбата при нотариуса.

Във всички случаи удостоверението за
наследници се издава от съда. Таксите за молба-
та и за издаването на удостоверението са двой-
но по-високи от тези за нотариалното завеща-
ние. Това също е причина много хора да заве-
ряват нотариално завещанията си, независимо
че това би било възможно и при саморъчните
такива.

Съхраняване и отваряне на завещания и
наследствени договори. Въз основа на регла-
ментиране на компетенциите в немския Граж-
дански кодекс нотариалните завещания се
съхраняват не при нотариуса, а от съда по
наследствата. Наследствените договори пък се
съхраняват при нотариуса. Поради това след
заверяването на дадено завещание нотариусът
трябва да го предаде в съда по наследствата.
Наследственият договор се съхранява в архива
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на нотариуса. След заверяване на даден наслед-
ствен договор нотариусът е длъжен да уведоми
службата за гражданско състояние по рождение
на наследодателя. Засега това става все още в
писмен вид на хартиен носител – формуляр по
образец. Службите за гражданско състояние
архивират тези формуляри. В случай на смърт
службата за гражданско състояние по мястото
на смъртта трябва да уведоми службата по рож-
дение. Тогава службата за гражданско състоя-
ние по рождение проверява дали при нея съще-
ствува формуляр за съставен наследствен дого-
вор или завещание. Ако има такъв, службата
изпраща съобщение – понастоящем също така
в писмен вид – до нотариуса, ако става въпрос
за наследствен договор, или до съда по наслед-
ствата, ако се касае за завещание. Тогава
наследственият договор, респективно завеща-
нието, се отваря от съда по наследствата. Отва-
ряне означава: съдът по наследствата поставя на
завещанието, респ. наследствения договор,
съответен знак  за отваряне, след това всичко се
копира и се предоставя като копие на всички
лица, упоменати в завещанието или наследстве-
ния договор.

Учудващо, но системата за уведомяване
функционира безотказно. Въпреки това от
гледна точка на нотариусите, а междувременно
и от гледна точка на Федералното министерство
на правосъдието, тя е обстоятелствена, твърде
бавна и скъпо струваща.

Поради това от известно време е подготвен
проектозакон, според който тази процедура
трябва да бъде рационализирана. Крайната цел
е прехвърлянето на цялостната дейност по
наследствата върху нотариусите, тъй като нота-
риатът заради икономичния си по отношение
на разноските и бърз начин на работа, както и
поради плътното си присъствие по цялата тери-
тория на Федералната република може да
урежда тези задачи по-бързо и по-добре.

Като първа крачка се предвижда отмяната на
уведомленията на службите по гражданско
състояние, като вместо това – както това вече
съществува в други страни – към Федералната
нотариална камара се изгради един централен
регистър за завещания и наследствени догово-
ри. Тогава нотариусите ще регистрират по елек-
тронен път съставените при тях завещания и
наследствени договори само в централния реги-
стър. А службите за гражданско състояние ще
съобщават смъртните случаи също само по
електронен път в централния регистър за заве-
щанията. Пак оттам ще бъде информиран
нотариатът.

Като втора стъпка се предвижда съхранява-
нето и на завещанията при заверяващия нота-
риус, както и отварянето им впоследствие.

Все още не е изяснено доколко ще бъде
възможно в бъдеще издаването на удостовере-
ния за наследници от немските нотариуси. Ние
имаме впечатление, че в това отношение
финансовите министерства имат някакви
резерви, тъй като при такова положение такси-
те за издаване на удостоверенията няма да оти-
ват повече в държавата.

Подялба на наследството. Понастоящем
подялбата на наследствено имущество се из-
вършва при нотариус, доколкото наследството
съдържа недвижими имоти или дружествени
дялове в ООД. Ако наследството се състои само
от други имуществени активи, т.е. например от
банкови сметки и движимо имущество, въз-
можна е подялбата по частен път.

Ако между наследниците не се постигне
единство по отношение на подялбата на
наследството, това засега се прави по съдебен
път. Според сегашния законопроект и това
задължение трябва да се прехвърли на нотариа-
тите.

Формиране и развитие 
на нотариата в Русия
Доклад, представен от ТТаарраасс  ККааллииннииччееннккоо на семинара на Нотариалната

камара на Република България и нотариуси от Московската градска и

областна нотариални камари в Боровец, 5 април 2008 г.

Еволюцията на руския нотариат продъл-
жава на границата на няколко века. Система-
та на нотариата в Русия е преживяла много-
кратни възходи и падения. Цялата история
на нотариата се характеризира с неговия
стремеж към самостоятелност и независи-
мост.

Започвайки от ХV в. (Разпространители-
те на юрисдикцията на Иван ІІІ от 1497 г. и
на Иван ІV от 1550 г.), от така наречения
протонотариат, част от религиозната систе-
ма, нотариатът започва да навлиза в светския
живот под формата на служители, изпълня-
ващи основна деловодна работа в централ-
ните и местните държавни учреждения, като
тези служители са издавали актовете за при-
добиване на имущество през ХІІ–ХІХ в. в
Русия. При това договорните грамоти,
съставяни от тези служители, са подлежали на
задължителна регистрация в Оръжейната
палата, Московската ратуша, а също така в
колегията на Министерството на правосъди-
ето (правосъдна колегия).

Важен етап от развитието на нотариата в
Русия е назначаването на Алексей Михай-
лович през 1649 г. С управлението на
Петър І започват да се сключват договори с
контрагенти, които после се регистрират в
специална книга и  се удостоверяват от нота-
риусите.

През ХІХ в. функциите на нотариата се
определят от официално събрание на дей-
стващите законодателни актове в Русия. От
нотариусите се удостоверявали не само дого-
вори за покупко-продажба, замяна на не-
движимо имущество, но и други възмездни
сделки.

Особено значение придобива приетото
през 1866 г. Положение за нотариалната
част, което влиза в законова сила. Съгласно

това, задълженията по съставянето на нота-
риалните актове, включително и по удосто-
веряване на сделки с недвижимо имущество,
стават изключително предимство на нотари-
усите.  Нотариусите са назначавани на служ-
ба след подлагане на изпит, свързан с позна-
ване на законите и формите на нотариалното
производство.  Изпитите се провеждали от
комисия, в състава на която влизали предсе-
дателят на окръжния съд, прокурорът и стар-
шият нотариус.

Преди революцията в Русия законодател-
ството за нотариата се приближава до зако-
нодателството на Австрия, Франция и Бава-
рия, т.е. към романо-германската правова
система, към която Русия и България при-
надлежат.

При това нотариалните актове, съставени
от руските нотариуси, са приемани  тогава
във всички страни по света. След Февруар-
ската революция през 1917 г., нотариатът е
действал на базата на предишните основа-
ния. Наистина имало е опити на Временно-
то правителство да забрани сделките с недви-
жимо имущество, но те претърпяват неус-
пех.

Все пак след Октомврийската революция,
с премахването на частната собственост
върху земята, средствата за производство и
недвижимото имущество, руския нотариат се
унищожава и се заменя с назначен  и кон-
тролиран от държавата нотариат.

През 1922 г., вече при съветската власт,
във връзка с приемането на Гражданския
кодекс на РСФСР е прието съветско Реше-
ние за нотариалната част, а от 1923 г. и по-
късно са приети многочислени законодател-
ни актове за нотариата (решения, декрети,
постановления и др.). Сравняването на тези
документи с нотариалните Решения от
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1866 г. води до заключението, че тяхното
основно съдържание в голяма степен повтаря
последното решение. В този план развитието
на нотариата в Русия много прилича на
развитието на нотариата в България.

През 20–50-те години нотариатът се
разглежда като технически орган на Наркома
на външните работи. Дейността на Минис-
терството на правосъдието на СССР през
50-те години е свързано с подготовката и
провеждането на мероприятия по организа-
ция и подобряване на работата на съдилища-
та, проверка чрез ревизия на тяхната дейност
и правилност на прилаганите от съдилищата
закони при разглеждане на делата, осъще-
ствяване на ръководството на дейността на
органите, съдействащи на съда в праворазда-
ването (адвокатури, съдебни изпълнения,
нотариат), а също така провеждане на меро-
приятия по обеспечаване  на съдебните орга-
ни с кадри, повишаване на квалификацията
на съдебните работници и въвеждането на
съдебна статистика. По такъв начин нотариа-
тът механично се отнася към органите, „съ-
действащи на съда“, а управлението му – към
съдебното управление. 

С Указ от 4 август 1956 г.,  организация-
та и ръководството на нотариалните кантори
се възлага на районните, областните съдии.
Все пак нотариатът не влиза в съдебната
система, а нотариусите изпълняват самостоя-
телна задача в органите на правосъдието.

Законът „За държавния нотариат на
СССР“ от 1974 г. окончателно отделя нота-
риата от съдебната система и се установява
държавен нотариат. По такъв начин са про-
дължени залегналите основни исторически
насоки за развитие на нотариата като само-
стоятелна институция. 

По такъв начин законодателството за
нотариата и практиката за неговото развитие
са достатъчно консервативни. В лицето на
нотариуса се съхраняват много черти, присъ-
щи на нотариуса преди революцията.

Активното възраждане на руския нота-
риат започва само от 1993 г. Приемането на
11 февруали 1993 г. на Основите на законо-
дателството на Руската федерация за нота-
риата изменя подходите за развитие на нота-
риата. От този момент започва преходният

период от държавен нотариат към  самостоя-
телен и независим нотариат, който съществу-
ва в повечето развити страни по света.

Разделянето на нотариата на нотариуси,
работещи в държавни нотариални кантори, и
частнопрактикуващи нотариуси довежда до
положителни резултати, спомага за неговото
изменение, активизиране и преход към
самостоятелност и независимост въз основа
на извънбюджетни средства. През 90-те
години във връзка с прехода към латински
модел на нотариата, въпросите, свързани с
държавното управление на нотариата, отиват
на втори план.  На преден план се налагат
идеите за независимост и самоуправление на
нотариата. За да се освободи от опеката на
държавата, е било неоходимо преди всичко
определянето на нов статус на нотариата,
нови видове негова дейност.

Сега в Русия повечето от нотариусите се
занимават с частна практика,  а самият нота-
риат вече се представя като самостоятелна
част от правовата система на страната, който
служи за защита на правата и законовите
интереси на гражданите и юридическите
лица.

Дейността на нотариусите от името на
Руската федерация гарантира силата на дока-
зателствата и публичното признаване на
нотариално оформените документи. Нота-
риусите удостоверяват различния вид сделки,
договори, пълномощия, свидетелстват за
верността на подписите върху документите,
удостоверяват фактите, оспорват замените,
представят чекове за плащане, оформят
наследствени права на гражданите и т.н. В
процеса на осъществяването на нотариални-
те дейности нотариусите разясняват на
физическите и юридическите лица техните
права и задължения, разясняват послед-
ствията от недобросъвестното изпълнение на
условията, договорени в документите, и
извършват други дейности, които позволяват
на гражданите да реализират своите права и
законови иинтереси, гарантирани от Кон-
ституцията на РФ. 

Пристъпвайки към изпълнението на
своите отоговорности, нотариусът търже-
ствено обещава да ги изпълнява съгласно
закона и съвестта си, да пази професионална

тайна и неговото поведение да се ръководи от
принципите на хуманност и уважение към
човека. По такъв начин правовият и нрав-
ственият принцип са еднакво значими в
неговата работа.

Но главните принципи за работа  на нота-
риуса  са законност, безпорност и безпри-
страсност. Частнопрактикуващият нотариус
има предимство в сравнение с нотариуса на
държавна нотариална кантора. Преходът към
частен нотариат изключва неговото съдържа-
ние за сметка на бюджетните средства. На-
против, представлявайки фактически юриди-
чески субект, нотариусът внася в бюджета
всички видове данъци и прави лични разходи
за наеми на помещения, техния ремонт, за
покупка на материално-технически средства
и за много други неща.

Със закон е бил наложен специален ред
при назначаване на частнопрактикуващ но-
тариус, предвиждащ задължителното наличие
на висше юридическо образование и едного-
дишна практика за лицата, претендиращи да
се занимават с нотариална дейност. Претен-
дентът е задължен да държи изпит за квали-
фикация и да получи лиценз за право на
нотариална дейност, издаващ се от държавен
орган на правосъдието, а също препоръка от
нотариалната палата. И само след това под-
браните участници представят своите канди-
датури на конкурс за заемане на вакантните
длъжности, ако има такива. Подборът се осъ-
ществява чрез тайно гласуване. Само този,
който е издържал конкурса, получава пълно-
мощията на нотариус.

Влизането в сила през 1995 г. на член
първи от Гражданския кодекс на РФ обусла-
вя необходимостта и възможността за регу-
лиране на гражданско-правните отношения.
Нотариусът заема доминираща позиция при
обеспечаване на гражданския оборот.  В края
на 1995 г. руските нотариуси са приети в
Международния съюз на латинския нотариат
(UINL). 

Оформянето на руския нотариат преди  и
след революцията, в съветския период, в
периода на перестройката през 90-те години
преминава при сложни условия, развива се
непоследователно и изостава от общия темп
на реформи в правовата система. Това е пре-

дизвикано не само от недостатъците в орга-
низацията на дейността на нотариата, от
несъвършенствата на законодателството, но и
от отсъствието на научно обоснована кон-
цепция за развитие на нотариата.

Развитието на публичното и частното
право в Русия поставя въпроса за концеп-
цията за развитие на активния нотариат.

Причина за това са остарялото законода-
телство на нотариата, несъвършената практи-
ка на нотариалната дейност, несъгласува-
ността на методическата част (отчасти тео-
рията на нотариалното право) в публикации-
те, което по съществен начин затормозява
развитието на нотариалното право и проце-
са, създават нездравословни и неверни пред-
стави за дейността на нотариата в нашето
общество.

Разграничаването на нотариусите на
работещи в държавните нотариални кантори
и на нотаруси, занимаващи се с частна прак-
тика, и извършването от нотариусите на
услуги и техническа работа, за която се изис-
кват парични средства, участието на нотари-
усите в различна предприемаческа дейност –
лично, чрез подставени лица в капитала на
акционерните дружества и дружества с огра-
ничена отговорност, осъществяване на друга
дейност от нотариусите покрай нотариалната
дейност и частния характер на решенията на
регионалните нотариални палати във връзка с
тарифите за техническа работа и услуги,
базиращ се на частния интерес на нотариуси-
те; разработване на методически препоръки
по въпросите на неурегулираното руско
законодателство и т.н. – всичко това са при-
мери за частните начала в публичните нота-
риални отношения.

Въобще е назряла нова необходимост от
реализиране на двуяка задача: постепенно
изживяване на частните  начала в нотариал-
ните отношения и преход към концепцията
за активен федерален нотариат на Русия.

Новите задачи, уникални по своето съдър-
жание, основани на резултатите от конфе-
ренцията „Нотариат, държавна власт и граж-
данско общество: съвременно състояние и
перспективи“ (2007), се изразяват в след-
ните инициативи:

Първо, да се предприемат мерки за уско-
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ряване внасянето  по установен ред в каче-
ството на законодателна инициатива в Дър-
жавната Дума на Федералното събрание на
РФ на нови проекти на два федерални зако-
на за нотариата и нотариалната дейност в РФ
и на закона за нотариалните производства в
Руската федерация, както преходните закони
към Нотариалния кодекс и Нотариално-
процесулния кодекс.

Второ, да се определи този, който предо-
ставя на нотариуса  пълномощия от името на
държавата. Формално това се осъществява от
органите на правосъдието. 

Именно този факт дава възможност да се
лобира  за определени кандидатури  на кон-
курси, провеждани съвместно с нотариални-
те палати. От наша гледна точка само прези-
дентът на РФ като глава на държавата има
такова право. В съответствие с Конституция-
та на РФ само президентът на РФ се явява
глава на държавата, а това означава, че функ-
цията по предоставяне на пълномощия от
името на държавата е от компетентността на
президента на РФ и неговите упълномощени
представители. Затова по наше време сме
предложили да се урегулира със закон предо-
ставянето на пълномощията от името на дър-
жавата на представители на президента във
федералните окръзи.

Необходимо е да се внесат тези положения
в новото законодателство за организация на
нотариалната дейност. Мислим, че това ще
измени подхода и към кадровата политика на
нотариата.

Трето, необходим е постепенен преход
на нотариата на федерално ниво чрез създа-
ване на единна организационна саморегули-
раща се форма на федералния нотариат,
обеспечаваща специалния правен статус на
федералния нотариус, включващ не само
нивото на федералните нотариални пълно-
мощия, но и системата на отговорност на
нотариуса и техните общности, съдебния
контрол за осъществяване на нотариалния
процес и т.н.

Трябва да се отличават нотариусите от
държавните служители и длъжностните лица
на другите органи, чиято дейност само се
приравнява към нотариалната, но не е така-
ва. Това например това са консулските

учреждения и техните длъжностни лица,
командирите на войсковите части и капита-
ните на корабите за далечно плаване, начал-
ниците на поправителните учреждения към
Министерството на правосъдието на РФ,
главните лекари на лечебните заведения.
Отличието на нотариуса от длъжностните
лица на посочените учреждения е в това, че
нотариусът не е държавен служител и длъж-
ностно лице, а нотариатът не е държавно
учреждение. Включването на посочените
длъжностни лица също спомага за „одържа-
вяването“ на нотариата.

Затова е необходимо да се изключи поня-
тието „длъжностно лице“ и посочените длъж-
ностни лица от проекта на новото законода-
телство за организацията на нотариалната
дейност. 

Четвърто, активният модел на нотариата
не предполага оказване на юридическа
помощ, координация, посредничество,
които представляват услуги.

Затова е необходимо разширяването на
понятието „нотариална дейност“ за сметка на
включването на пълномощията по събиране-
то на всички необходими документи за
извършване на нотариалното  действие, про-
верка на достоверността на целия фактически
състав чрез активни действия и по такъв
начин освобождаването на гражданите и
организациите от нуждата да се обръщат към
органите на властта и различните посредници
с цел събиране на документи.

Върху нотариуса трябва да лежи установе-
ното със закон задължение за събиране на
необходими документи, проверка на факти-
чески обстоятелства и издаване на нотариа-
лен акт, притежаващ при тези условия специ-
фична доказателствена сила. Затова е много
съществено да се предостави от законодател-
ството правото на нотариуса  не  само на
запитване, но и на лична проверка и право
за непосредствено събиране на  необходими-
те документи, проверка на тяхната достовер-
ност, консултирайки по всички аспекти
възможностите за извършване на нотариална
дейност, занимавайки се с работа по преда-
ване на документите и тяхното получаване
след регистриране. С това нотариусът осво-
бождава гражданите и организациите от

необходимостта да се обръщат към различни
държавни органи, органи за местно само-
управление, така също и към представители
на други посредници. Активният модел на
федералния нотариат ще способства за нама-
ляване на равнището на корупция в система-
та на държавното управление.

Цялата тази нотариална дейност трябва да
се обедини с фиксираните размери на нота-
риалните тарифи, с цел увеличение за сметка
на разширяването на понятието „нотариална
дейност“, в която ще се включат парични
средства, необходими за решаването на про-
цесуалните въпроси на нотариуса (определя-
не на дееспособността и правоспособността,
събиране и проверка на документи, консул-
тации, подготовка на проекти за нотариални
актове, техническа работа, предаване в реги-
страционните органи и т.н.

Пето, необходимо е да се започне подго-
товка на предложенията по разработване на
нов Устав на Федералната нотариална палата
(ФНП) и в частност неговото привеждане в
съответствие със законодателството на РФ за
нетърговски организации, за ново законода-
телство на нотариата и нотариалните произ-
водства и саморегулиращите се организации.
Саморегулирането и самоконтролът в дей-
ността на нотариалното общество трябва да
се основават върху съответни правила, изра-
ботени от самата корпорация на нотариусите. 

Затова дейността на Федералната нотари-
ална палата трябва да бъде насочена към
развитие на самоконтрол на нотариалното
самоуправление.  С това ще се намалят дър-
жавното регулиране и държавният контрол.
За това са необходими:

А) Организация на нотариалната дейност
с възможност за реализация на самоконтрол,
а също така осигуряване на възможност за
самостоятелно отстраняване на незначителни
нарушения.

Б) Регламентиране на дисциплинарните
процедури, осигуряване на възможност на
всеки нотариус да бъде изслушан.

В) Предоставяне на пълномощия по вна-
сяне на решения за ликвидиране на длъж-
ността нотариус от безпристрастен и незави-
сим орган или инстанция в духа на Европей-
ската конвенция за правата на човека.

Дейността на нотариалните палати трябва
да се базира върху субординация, за тях
трябва да бъде свойствен централизирания
характер, затова същото предполага засилва-
не на пълномощията и функциите на систе-
мата на Федералната нотариална палата,
построена въз основа на самоуправление,
като нова, не съвсем проучена форма на
публичната власт и управление. За това тряб-
ва да се води борба, така че на органите на
нотариалното самоуправление да бъдат пре-
доставени със закон пълномощия от държа-
вата, които пълномощия се предоставят само
на отделните нотариуси.

Шесто, необходимо е да се предвиди в
законодателството ред за предоставяне на
определени пълномощия от името на държа-
вата и Федералната нотариална палата като
основен орган на нотариалното самоупра-
вление. Такива пълномощия могат да бъдат
държавният контрол за дейността на феде-
ралните нотариуси, подготовката на нотари-
алните кадри, пълномощията по представяне
на кандидати за федерални нотариуси, зако-
нодателната инициатива и т.н.  

Отчитайки този факт, че пълномощните
представители на президента на РФ се нами-
рат в седем окръга, от наша гледна точка е
необходима координация на дейността на
регионалните палати по посочения принцип.

Силата на Федералната нотариална палата
се състои в това да отразява интересите на
всички региони, а не на част от представите-
лите.

Назряла е необходимостта от изменение
на вътрешната система и структура на Феде-
ралната нотариална палата и нейните взаи-
моотношения с регионалните палати. Не-
обходимо е образуването на представителства
на Федералната нотариална палата във феде-
ралните окръзи.

Седмо, необходима е активната роля на
науката. Необходим е активен преход към
определянето на нотариалното право и нота-
риалния процес, включвайки подготовката на
федералния курс по почените дисциплини във
висшите учебни заведения на страната. В
областта на науката ФНП планира разрабо-
тването на програма за изследване на пробле-
мите по неефективното използване на нота-
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риата в държавното регулиране на обществе-
ните отношения. До този момент обаче това
не е налице. Федералната нотариална палата
трябва да се върне към повдигнатата тема.
Резултат от проведената работа от наша гле-
дна точка може да стане докладът до правител-
ството на Русия за създаване на ефективна
система на нотариата в нашата страна и
докладната записка до президента на РФ за
реформиране на руския нотариат с предложе-
ние от страна на съветниците на президента.

Осмо, международната дейност на нота-
риата трябва да бъде базирана въз основа на
взаимния интерес един към друг и към дей-
ността. Преди всичко е необходимо активно
да се развият отношенията с нотариатите на
рускоговорящите съседни страни, в които е
натрупан определен положителен опит в
областта на нотариалната дейност. Необхо-
димо е развитие на отношенията със страни-

те от Източна Европа, с които са установени
дружески отношения (България, Полша,
Унгария, Словакия, Сърбия, Прибалтика и
т.н.), а не само изучаване на опита на нота-
риата във Франция и Германия.

Следователно важен е отчетът на всички
положителни инструменти, които съществу-
ват в законодателството на всички страни на
Международния съюз на нотариата. Резул-
татът от такива обобщения трябва да бъде
изнесен в доклад пред Конгреса на междуна-
родния нотариат от такива страни като
Русия, Полша, България, Унгария, Чехия,
Словакия, Прибалтийските държави и стра-
ните от Средноазиатския регион, с активни-
те предложения за взаимодействие и унифи-
циране на статуса на нотариуса и разработва-
не на предложения по усъвършенстване на
законодателството на страните на междуна-
родния нотариат.

Юбилей на нотариусите от Македония

104-ти конгрес 
на френските нотариуси
Ница, 4–7 май 2008 г.

На 14 и 15 юни 2008 г. нашите колеги
нотариуси от Република Македония отпразну-
ваха 10-годишен юбилей като свободни нота-
риуси. На тържественото мероприятие, прове-
дено в столицата на Република Македония –
Скопие, бяха поканени и присъстваха колеги от
Нотариалните камари на Албания, България,
Босна и Херцеговина, Словения и Хърватска.
Представители на Нотариалната камара на
Република България бяха нотариус Илия Ива-
нов – член на Съвета на Нотариалната камара,
и нотариус Денчо Денчев – председател на
Съвета на Регионалната колегия на нотариуси-
те при Апелативен съд Велико Търново.

В тържествена обстановка и в присъствието
на министъра на правосъдието на Република
Македония, представители на чуждестранните
делегации и македонски нотариуси, председате-
лят на Нотариалната камара на Република
Македония – нотариус Златко Николовски,
представи кратък доклад за раждането и разви-
тието на нотариалната дейност в Република
Македония, проблемите и постиженията на

македонските колеги. Последваха приветствия
от министъра на правосъдието на Република
Македония и представителите на присъстващи-
те делегации. От името на Съвета на Нотариал-
ната камара на България и българските нотари-
уси приветствие към конгреса на македонските
колеги   поднесе нотариус Илия Иванов.

След приключване на официалната част
всички гости бяхме поканени на приятелски
обяд, а вечерта на 14 юни в изключително
приятелска обстановка, при чудесна организа-
ция от страна на домакините и под звуците на
най-добрия македонски оркестър, всички коле-
ги нотариуси от Македония, Босна и Херцего-
вина, Словения, Хърватска, Албания и Бълга-
рия отпразнувахме подобаващо празника на
съседите.

Отпътувахме от Скопие, отнасяйки със себе
си спомените от чудесната организация и
радушния прием от страна на домакините,
както и с надеждата за скорошни нови срещи с
тях.

Нотариус Денчо Денчев  

В периода 4–7 май
2008 г., в гр. Ница се про-
веде 104-тият конгрес на
френските нотариуси. В
конгреса като официален
гост бе поканен председате-
лят на Нотариалната камара,
г-н Д. Танев, участие взеха и
Св. Микушински, член на
Съвета на нотариусите,
както и председателите на
нотариалните колегии на
София и Велико Търново,
нот. Валери Манчев и нот.
Денчо Денчев. Темата на
конгреса бе „Устойчивото
развитие на обществото и
предизвикателството към
правото“. 

Откриването на конгреса
се състоя в Конгресния цен-
тър на гр. Ница на 5 май от
председателя му, нот. Доми-
ник Ларалд. В изказването
си той настоя за преглед на
правните норми с цел адап-
тирането им към развитието
на обществото. Той говори
за „постмодернизацията“ на
правото, за разширяване
обхвата на приложение на
правните норми, за глобали-
зация/уеднаквяване на пра-
вото. Както той се изрази,
устойчивото развитие, това е
може би „емблемата на трета
генерация права на човека“,
това е правото на трайно и
естествено развитие на чове-
ка на земята, установяване

на нови правни норми. Това
е предизвикателство към
правото, но в същото време
и възможност нотариатът да
покаже своя динамизъм,
професионализъм и съзида-
телност. 

Придружена от кмета на
град Ница, г-н Кристиан
Естрози, пред пълна зала от
около 3000 френски нота-
риуси и делегации от 34
страни, министърът на пра-
восъдието на Франция г-жа
Рашида Дати се обърна към
„своите“ нотариуси и с го-
товност отговори на поста-
вените преди това въпроси
от председателя на Висшия
съвет на Френския нотариат,
нот. Бернар Ренис. От кон-
греса миналата година в
Лион досега връзките между

Висшия съвет и министер-
ството са станали редовни и
трайни. Установен е истин-
ски диалог, редовни срещи,
което е допринесло за по-
доброто провеждане на ре-
форми. Г-жа Дати отново
потвърди основните прин-
ципи за професията на нота-
риуса: твърдата тарифа, из-
вор на равнопоставеност на
потребителите на правото,
необходимостта от ново
териториално разпределе-
ние, по-лесен достъп на
граждани, фирми, сдруже-
ния до правото и т.н. Нота-
риалната професия е съумя-
ла много добре да се адапти-
ра към реформите в правото,
в областта на семейното
право, разводите и наслед-
ствата, към новите техноло-

Официалното откриване на Конгреса
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Председателят на Висшия съвет на френския
нотариат Бернард Ренис произнася слово

гии. Френският нотариат е първият, който е
въвел т.нар. теле@акт, електронно удостове-
ряване на документи.

Накрая министър Дати сподели, че тя ще
работи твърдо за трайното развитие на „пра-
восъдие, което ще подготви бъдещето на
Франция и французите“.  

В своята реч, аплодирана на няколко пъти,
председателят на Висшия съвет на нотариата
Бернар Ренис очерта основните линии на
устойчиво развитие на професията, която той
защити с много жар като конкурентоспособ-
на, възходящо-развиваща се и изцяло регу-
лирана. Ролята на нотариуса се заключава в
„търсенето на равновесие между свободата на
инициатива и колективните задължения“, или
както министър Дати подчерта, нейните
нотариуси са „предприемчиви професиона-
листи и откриватели“. Г-н Ренис се спря на
дерегулирането, което съществува в някои
страни и към което се стреми Европейската
комисия. Той противопостави на това инте-
реса на гражданите, а именно нотариусът да
запази статута си на длъжностно лице и регла-
ментираната тарифа, „направена не за доб-
рото на професията, а за спокойствието на
ПОТРЕБИТЕЛЯ“. Председателят Ренис
категорично се изказа против сближаването
на професията на нотариуса и тази на адвока-
та и даде за пример Германия, където след
обединението в новите територии се назначи-
ха нотариуси, а не „адвокат-нотариуси“, как-
вито има в някои други германски провин-
ции. Нотариатът трябва да продължи да се
развива с още повече „дързост“, за да отгово-
ри на очакванията на гражданите. В заключе-
ние той заяви на министъра на правосъдието,
че френските нотариуси имат доверие в нея
да защити романо-германското право в
Европа и нотариатите, които преобладават в
рамките на ЕС.

Срещите, които се проведоха по време на
конгреса с представители на френския и други
нотариати, бяха от интерес за бъдещата ни
дейност в рамките както на Международния
съюз на нотариата, Съвета на нотариатите от
Европейския съюз, така и на Асоциацията на
нотариатите франкофони.

Жоржина Златева

Петербург – 
град на приятели

На 30 и 31 май в Санкт
Петербург се проведе

III конгрес на руските нотари-
уси, чиято основна тема „Ру-
ската държава, общество,
нотариат“ бе посветена на 15
години от създаването на сво-
бодния нотариат. В конгреса
взеха участие представители на
законодателната, изпълнител-
ната и съдебната власт на
Руската федерация, научни
работници, представители на
Съвета на Европа, ЮНЕ-
СКО, Международния съюз
на нотариата и национални
делегации от Алжир, Австрия,
България, Белгия, Германия,
Естония, Италия, Казахстан,
Латвия, Люксембург, Ма-
роко, Полша, Румъния, Сло-
вакия, Словения, Украйна,
Унгария, Франция и Швей-
цария. Руският нотариат бе
представен от 1350 души. От
страна на България участваха
следните нотариуси: Димитър
Танев – председател на Нота-
риалната камара, Красимир
Катранджиев, Кремена Кон-
сулова, Диана Чакърова, Би-
стра Тонева, Цветалин Пен-
ков, Стела Даскалова-Йоси-
фова, Карамфилка Клявкова и
Катерина Антонова.

„На конгреса бяха обсъдени
мястото, ролята и значението
на нотариата в хода на социал-
но-икономическите и прав-
ните реформи, използването
на неговите потенциални въз-
можности за защита правата и
свободите на човека и гражда-
нина“ – обобщи зам.-предсе-
дателят на Федералната нота-
риална палата Николай Кашу-
рин. 

Председателят на конгреса,
ръководител на Нотариалната
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палата на Санкт Петербург, Мария Сазонова
заяви: „Конгресът е призван да укрепи атмо-
сферата на доверие към института на нотариа-
та от страна на обществото и държавата във
формирането на цивилизовано гражданско
общество  и установяването на правова държа-
ва“. В своето обръщение към участниците в
конгреса зам.-председателят на Държавната
Дума на Руската федерация Любов Слиска
подчерта: „Нотариатът действа от името на
държавата, предпазва от възникване на правни
конфликти, обезпечава защита на частната
собственост, стабилност на гражданския обо-
рот, за да се защити частната собственост и да
се установи правова държава и гражданско
общество в Руската федерация.“

Имперското величие на старата руска столица
бе естествена среда на този конгрес, превърнал
се за нас във фестивал не на дружбата, а на
искреното приятелство между нотариусите на
двете страни. Естествено руските нотариуси,
също като нас, имат своите професионални
проблеми и предизвикателства, но се убедихме,
че те са осъзнали необходимостта от единни
действия. Колегите от Русия живеят със своята
нотариална организация, обучават се, органи-
зират спортни олимпиади, общуват и работят
като самостоятелна гилдия.

Нотариус Димитър Танев

В конгресната зала

В специално представения на конгресистите
Марински театър

Руски колеги са „окупирали“ крайцера „Аврора“

Двама са малко, трима са много

На гала-вечерята в
Екатерининбургския дворец

Снимката е непълна – третият колега си остана
в гр. Дупница

На разходка по р. Нева
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Юбилей на нотариусите от Алтай Заседание на Комисията 
по европейските въпроси  
към Латинския нотариат 

На 5 юли 2008 г. в гр.
Барнаул, Русия, се проведе
празнично мероприятие, по-
светено на 15-годишнината на
частния нотариат в Алтайския
край на Руската федерация, в
което след отправената персо-
нална покана до председателя
на Съвета на нотариусите на
Нотариалната камара при-
състваха нотариусите Анелия
Карабенчева и Стела Даскало-
ва. Като проява на приятелско
отношение на гостите от Бъл-
гария беше спестена таксата за
участие. Тържественото меро-
приятие, проведено в салона
на Алтайския драматичен теа-
тър, ни впечатли с високото
ниво на организация, с уста-
новената за Руския нотариат
традиция официалната част на
празника да започне с чества-
не на нотариусите-юбиляри и
награждаването им с почетни
грамоти и ценни подаръци, с
празничната атмосфера. 

В рамките на мероприя-
тието бе проведен семинар и
екскурзия в планинската част
на Алтай, известен със своята
природна красота регион,
където са черпили своето вдъх-
новение световноизвестните
творци Светослав Рьорих,
Василий Шукшин и др.

В рамките на неформално-
то общуване руските домаки-
ни и техните гости ни разказа-
ха, че длъжността „нотариус“
е утвърдена в Русия през
1966 г. от император Алек-
сандър II. През 1993 г. е въве-
дена нова, извънбюджетна
форма на частния нотариат в
Русия. Сега в страната има

7 000 действащи нотариуси,
1000 помощник-нотариуси
и 10 000 сътрудници в нота-
риалните кантори. Професи-
онално руските нотариуси са
обединени в особени структу-
ри, работещи на принципа на
самоуправлението, членството
в които е задължително. Член-
ският внос се определя и гла-
сува на общи събрания на
нотариалните палати и варира

от 3 до 10% от общия доход
на всеки нотариус. Този висок
бюджет на нотариалните
структури осигурява висока
степен на защита на социал-
ните и професионалните пра-
ва на членовете. За бюджета,
систематично провежданите
курсове за повишаване на ква-
лификацията на нотариусите и
разнообразните и социални

програми, включващи високи
по размер социални помощи,
отговаря една от осемте коми-
сии, функциониращи към
нотариалните палати. 

По време на разговорите
открихме много общи черти,
обсъдихме различията. Неза-
висимо от помраченото
настроение от сполетялата ги в
навечерието на празника беда
– убийството на президента на

Московската областна нотари-
ална палата В. Б. Челньiшев и
директора на кантората му,
бяхме потопени в атмосфера
на изключително гостоприем-
ство и сърдечно отношение на
домакините и взаимното
желание за бъдещи контакти.  

Нотариус 
Стела Даскалова

Националният доклад обхваща законодател-
ството – новоприети закони и промени в дей-
стващите правни норми – от ноември 2007 г.
до март 2008 г. Застъпени са преди всичко
онези разпоредби, които касаят и са в пряка
връзка с нотариалната дейност и практика.

І. В областта на материалните граждан-
скоправни норми измененията не са много-
бройни, но характерът им е качествено нов.

1. Изменения в Закона за задълженията и
договорите – обнародвани в Държавен вестник
бр. 59 от 20.07.2007 г. – в сила от
1.03.2008 г., и бр. 92 от 13.11.2007г.

Първите изменения касаят института на
представителната власт (чл. 37 от ЗЗД):  Упъл-
номощаването за сключване на договори, за
които законът изисква особена форма, трябва
да бъде дадено в същата форма; ако обаче дого-

ворът трябва да бъде сключен в нотариална
форма, упълномощаването може да бъде
направено и писмено с нотариално удостове-
ряване на подписа и съдържанието, извършени
едновременно.

Изменението касае едностранните правни
сделки – пълномощни – за разпореждане с
недвижими имоти, защото само за тези сделки
се изисква нотариална форма. Освен заверката
на подписа на упълномощителя законодателят
въведе с измененията задължително и заверката
на съдържанието на пълномощното. Практиче-
ският проблем, който възниква, е валидни ли са
дадените пълномощни преди 1.03.2008 г.,
когато заверката на съдържание на документа
не е била задължителна и ще могат ли да се
извършват разпоредителни сделки с такива пъл-
номощни. Проблемът се породи от факта, че
материалният закон беше променен с проце-

Между 24 и 26 април 2008 г. в гр. Залцбург се проведоха: 
На 24  април – среща на Европейската нотариална мрежа (ENN) към Съюза на нотариатите на
Европейския съюз (CNUE), ръководена от Щефан Матик;
На 25 април – ХХ конференция на европейските нотариуси (от Латинското право). Конферен-
цията беше открита от д-р Мария Бергер – федерален министър на правосъдието на Австрия, и
д-р Клаус Вошнак – председател на Австрийската камара на нотариусите. Бяха представени
доклади, между които „Ролята на нотариусите в сделките с недвижимо имущество – последни пре-
дизвикателства и перспективи за в бъдеще“ на проф. Питър Мъри – Харвардски юридически
факултет, Кеймбридж (САЩ).
На 26 април беше проведено заседание на Комисията по европейските въпроси (CAE) към
Латинския нотариат (UINL). Беше представено новото ръководство на комисията по европей-
ските въпроси за мандат 2008–2010 г. Новият председател на комисията е нотариус Марио
Миколи от Италия. От Нотариалната камара на Република България беше представен доклад,
даващ преглед на изменението на гражданското законодателство в Република България, касаещо
латинския тип нотариус от ноември 2007 г. до март 2008 г. Докладът бе подготвен от членове-
те на комисията (CAE) – нотариус Меглена Цацарова и нотариус Камен Каменов. Беше пред-
ставено резюме на английски от нотариус Каменов. 

ДОКЛАД ЗА РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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суална разпоредба. Възприе се, че дадените
пълномощни преди 1.03.2008 г. по стария
режим са напълно редовни и могат да бъдат
използвани за извършването на разпоредител-
ни сделки с недвижими имоти. Изменението на
чл. 37 от ЗЗД касае само случаите, в които
договорът трябва да бъде сключен в нотариална
форма. Тогава именно упълномощаването
може да бъде направено и писмено с нотариал-
но удостоверяване на подписа и съдържанието,
извършени едновременно.

Втората група изменения касаят договора за
наем (чл. 229 от ЗЗД), който до тях можеше
да се сключи максимум за срок до 10 години, а
сега този срок отпада, и договорът за наем
може да бъде сключен за повече от 10 години,
но само ако представлява търговска сделка по
смисъла на Търговския закон. Изменението
дава възможност за сключване на договори за
наем за срок по-дълъг от 10 години като тази
възможност ще ползват само търговците, т.е.
когато това отдаване  под наем ще представля-
ва търговска сделка. Изменението се налага,
тъй като законът в този му вариант е приет през
1950 г. и неговата идея е била да защити соб-
ствениците на недвижими имоти евентуално
със сключването на договори за наем за срок
по-дълъг от 10 години, защото по този начин
съществува опасението да бъде застрашено тях-
ното право на собственост. Тук се изхожда от
презумпцията, че когато става дума за физиче-
ски лица, в голяма част от случаите при сключ-
ването на такива договори те са недостатъчно
подготвени и би могло да се злоупотреби с тях-
ното право на собственост. Затова в момента
Република България либерализира този режим
по отношение на търговците, защото от друга
страна, той е твърде ограничителен за тях и
създава проблеми в търговския оборот. Изхож-
да се от презумпцията, че търговците все пак са
достатъчно подготвени  и могат да преценят
какъв е техният интерес – дали да сключват
договорите за отдаване под наем на недвижими
имоти за срокове, които са по-дълги от 10
години. С   изменението се прави едно ясно
разграничение между двете хипотези – едната,
в която страна по тази сделка е физическо лице
– не търговец, и вторият случай, когато става
дума за търговци и с това изменение се преодо-

лява едно ограничение, което беше анахро-
низъм в нашето търговско право и създаваше
проблеми в търговския оборот. Всъщност с
това изменение не се прави промяна в граж-
данския оборот, а в  търговския оборот. 

2. Изменения в Закона за собствеността-
приети със Закон за изменение и допълнение
на Закона за собствеността – обнародван в
Държавен вестник, брой 113 от 28.12.2007
година – в сила от 31.12.2007г.

Изменението касае  срока на придобивната
давност – Давността за придобиване на дър-
жавни и общински имоти спира да тече до 31
декември 2008 г. Тази разпоредба е въведена
с изменението на закона, обнародвано в ДВ,
брой 46 от 2006 г., в сила от 1.06.2006 г.,
и от тогава в края на всяка година Народното
събрание удължава срока, в който давността  за
придобиване на държавни и общински имоти е
спрян.

ІІ. По българското законодателство нотари-
усът е солидарно отговорен със законозадълже-
ните лица за внасянето на дължимия местен
данък при сделки с недвижими имоти и при
прехвърляне на моторни превозни средства.
Ето защо Измененията в Закона за местните
данъци и такси, приети със Закон за изменение
и допълнение на Закона за местните данъци и
такси – обнародван в Държавен вестник, бр. 110
от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., касаят
особено нотариалната практика.

Измененията дават възможност на общин-
ските съвети, с наредба, сами да определят раз-
мерите на местните данъци и такси, които
постъпват в общинския бюджет. В общинския
бюджет постъпват следните данъци: данък
върху недвижимите имоти (дължим при всяко
прехвърляне на недвижим имот), данък върху
наследствата, данък върху даренията, данък
при възмездно придобиване на имущество,
данък върху превозните средства, патентен
данък и други местни данъци, определени със
закон. Досега размерите на тези данъци се
определяха от самия закон и бяха еднакви за
цялата територия на Република България.

Законодателят даде възможност на общин-
ските съвети сами да определят с наредба раз-
мера на данъците при условията, по реда и в

границите, определени в Закона за местните
данъци и такси. Когато до края на предходната
година общинският съвет не е определил раз-
мера на местните данъци за текущата година,
местните данъци се събират на базата на дей-
стващия размер към 31 декември на предходна-
та година. Като не се допускат изменения в
приетите от общинския съвет размер и начин
на определяне на местните данъци в течение на
годината. Данъкът за възмездно придобиване
на имущество, както и придобиване по дарение
е този, който най-пряко засяга гражданския
оборот и е един от най-големите приходи за
общинския бюджет и затова редица общински
съвети приеха наредба, с която увеличиха него-
вия размер, някои даже определиха размера му
на максимално допустимия по закон. Размери-
те на данъка при възмездно придобиване на
имущество са от 2 до 4% върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна –
върху оценката на имуществото с по-висока
стойност. При дарение на имущество данъкът
се начислява върху оценката на прехвърляното
имущество в размер, както следва: от 0,7 до
1,4% – при дарение между братя и сестри и
техните деца; от 5 до 10% – при дарение между
лица без роднинска връзка.

ІІІ. Новости има и в областта на регистра-
ционния режим на търговските дружества. На
пръв поглед това не са толкова въпроси, каса-
ещи пряко нотариалната дейност, но правил-
ното познаване на новите норми гарантира
сигурността при оформяне на сделките и точ-
ното изпълнение на професионалните задъл-
жения на нотариуса.

Нормативният акт, уреждащ тази материя, е
Законът за търговския регистър, обнародван в
Държавен вестник, бр. 34 от 25.04.2006 г.,
последно измененен със Закон за изменение и
допълнение на Закона за търговския регистър,
обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от
11.12.2007 г.

Законът за търговския регистър влезе в сила
от 1.01.2008 г., от когато започва и дейността
на Агенцията по вписвания – търговски реги-
стър. Законът определя тригодишен срок, в
който търговците и клоновете на чуждестран-
ните търговци, вписани в търговския регистър

и регистъра на кооперациите при окръжните
съдилища, са длъжни да се пререгистрират по
реда на този закон. С влизане в сила на закона
всички вписвания, заличавания и обявявания
ще могат да се извършват само по реда, предви-
ден в него, като само започналите до влизането
му в сила производства ще се приключват от
съда по досегашния ред. На практика търгов-
ците и клоновете на чуждестранни търговци, за
да могат да заявяват вписване, заличаване или
обявяване в единния електронен търговски
регистър, ще следва да заявят преди и/или
едновременно с това и своята пререгистрация.
Пререгистрацията ще донесе и редица предим-
ства за пререгистриралите се търговци и клоно-
ве на чуждестранни търговци, като възмож-
ността е да заявяват в кое да е от териториални-
те звена на агенцията по седалищата на окръж-
ните съдилища, а справки и удостоверения ще
могат да получават във всички териториални
звена на агенцията, да изпращат и получават
документи от търговския регистър в електронна
форма и по електронен път. Освен това заявле-
нията им ще следва да бъдат разглеждани и по
тях да се извършват вписвания, заличавания
или обявявания в кратките и определени сроко-
ве по закона и не на последно място с пререги-
страцията им кодът по БУЛСТАТ ще стане
техен единен идентификационен код (ЕИК), а
с посочването на ЕИК пред държавните орга-
ни, органите на местното самоуправление и
местната администрация и лицата, на които е
възложено упражняването на публична функ-
ция, за търговеца и/или клона на чуждестран-
ния търговец, отпада изискването да доказва
обстоятелства, вписани в търговския регистър
или да представя актове, обявени в него.
Съгласно закона пререгистрацията е безплатна.
Ако обаче едновременно с пререгистрацията се
заявява и вписване, заличаване или обявяване в
търговския регистър, за това заявяване следва
да се внесе дължимата държавна такса. Една от
последиците от пререгистрацията на търговци-
те е изключването им от регистър БУЛСТАТ.
Това изключване настъпва автоматично с пре-
регистрацията на търговеца или клона на чуж-
дестранния търговец и ще се извършва по слу-
жебен път от Агенцията по вписвания, която
води и двата регистъра – регистър БУЛСТАТ
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съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ, и тър-
говския регистър по Закона за търговския
регистър. Пререгистрацията на търговеца или
клона на чуждестранния търговец в търговския
регистър е единствено и достатъчно условие
същият да бъде изключен от регистър БУЛ-
СТАТ, без да е необходимо извършването на
каквито и да е допълнителни действия от него-
ва страна.

ІV. Процесуални промени. Гражданско-
процесуален кодекс, публикуван в Държавен
вестник, бр. 59 от 20.07.2007 г., влиза в сила
от 1.03.2008 г.

Действащият до 1.03.2008 г. Граждански
процесуален кодекс е бил приет през далечната
1952 г. и е претърпял близо петдесет измене-
ния, като повече от половината са извършени
след 1990 г. Съобразяването на отменения
вече ГПК с прогласените от Конституцията от
1991 г. процесуални принципи и новата струк-
тура на съдебната система, както и с изисква-
нията на основаното върху частна собственост
пазарно стопанство, се осъществи чрез няколко
последователни реформи. Те засегнаха почти
всички уредени в кодекса материи, но най-дъл-
боки и радикални бяха измененията в исковия
процес. Реформата на гражданското съдопро-
изводство от 1997 г. не беше предшествана от
широка дискусия и в обществото не можаха да
се очертаят ясни концепции за възможните
варианти и за техните преимущества и недо-
статъци. Тази реформа на практика възпроиз-
веде остарели модели на въззивно и касационно
обжалване, базирани на неприсъща им система
на процесуални принципи, която при това
беше сериозно разклатена чрез чувствителното
и прибързано ограничаване на служебното
начало. Заложените недостатъци не само че не
бяха преодолени чрез последвалите през 1999
и 2002 г. реформи, но се задълбочиха. Изме-
ненията, предприети с цел ускоряване на про-
изводството по делата и въвеждане на по-стро-
га процесуална дисциплина, на практика имат
ограничен и незадоволителен ефект. Обхватът
на въведените през 1997 г. бързи производства
се разшири до степен, непозволяваща да
изпълнят предназначението си. Пълното въз-
зивно обжалване остана незасегнато, като уси-

лията се съсредоточиха върху касационното
обжалване, в чиято уредба се търсеше резерв за
намаляване продължителността на делата. Пре-
одоляването на слабостите и недостатъците в
действащата уредба налагаше концептуално
преосмисляне на принципите на гражданския
процес, на тяхното балансирано взаимодей-
ствие и специфично отражение в процесуални-
те норми, уреждащи правата и задълженията на
съда и страните в трите инстанции на съдопро-
изводството при отчитане на присъщата на
всяка от тях функция. Необходимо бе отчитане
на  тенденцията за увеличаване броя на съдеб-
ните дела, която се засилва с утвърждаването на
пазарното стопанство у нас, както и с членство
на Република България в Европейския съюз.
Разглеждането им в „разумни срокове“ според
европейските стандарти, което е от голямо зна-
чение за функционирането на модерния ико-
номически и социален ред, зависи в значителна
степен и от въвеждането на нови, доказали се в
европейската практика законодателни разре-
шения. Същевременно процесуалните гаран-
ции за постигане на горната цел, освен че тряб-
ва да бъдат съобразени с икономическите и
правните възможности на страната ни, следва
да бъдат обвързани с гаранциите за „добро
правосъдие“, материализирано в съответстващ
на процесуалния и материалния закон съдебен
акт. Налагащите се комплексни изменения в
гражданскопроцесуалното законодателство не
биха могли да се извършат задоволително чрез
поредно изменение и допълнение на вече
отменения Гражданскопроцесуален кодекс.
Предвид  техния обхват, значимост и дълбочи-
на и в съответствие със Закона за нормативни-
те актове, реформа на гражданскопроцесуал-
ното право се извърши чрез приемането на нов
Гражданскопроцесуален кодекс. Същевремен-
но бе отчетена необходимостта от приемстве-
ност в уредбата между отменения вече и новия
ГПК. Последният възпроизвежда сегашната
структура на закона, състояща се от шест части,
като запазва тяхната последователност. Много
от разпоредбите на заварения ГПК, които
могат успешно и полезно да функционират и
не влизат в противоречие с новите разрешения,
са възпроизведени в новия ГПК. Уредбата на
особените искови производства, на обезпечи-

телния процес и на охранителните производ-
ства, с незначителни изменения и допълнения,
продиктувани от изменения в други закони или
законопроекти, е възпроизведена в новия
ГПК.

Промените в Част VI от ГПК, която включ-
ва охранителното производство, касаят главно
нотариалното производство, като се увеличава
неговия обем чрез въвеждането на ново произ-
водство, каквото е издаването на удостоверение
за наличие или липса на тежести. Най-съще-
ствените изменения касаят нотариалния акт и
удостоверителното произвоство. Чл. 580, т. 6
от ГПК въведе ново изискване за съдържание-
то на нотариалния акт, а оттам и за неговата
валидност, където освен подписа на участващи-
те лица се изисква и пълното и собственоръчно
изписване на техните имена. Когато някое от
участващите лица не знае български език, нота-
риусът задължително назначава преводач, а не
както преди – само ако езикът му е непознат.
Освен това при извършване на нотариално
произвоство нотариусът е задължен да си
направи отвод в случаите, когато участва лице,
с което нотариусът се намира във фактическо
съжителство, или лице от приемно семейство.
Новостите при удостоверяването на подписа
върху частен документ касаят документите,
които ще се ползват за учредяване, променяне
или прекратяване на права върху имот. Тогава
лицата трябва пред нотариуса да изпишат пъл-
ното си име и положат подписа си, а ако под-
писът е вече положен, да изпишат пълното си
име и потвърдят подписа. Това изменение е
фактически свързано с изменението в Закона
за задълженията и договорите на чл. 37 за
представителната власт. Тогава когато лицето не
може да се яви лично пред нотариуса, за да
извърши сделка на  разпореждане с недвижим
имот, тогава даденото пълномощно, освен че
трябва да бъде подписано от лицето, то трябва
да изпише пълните си имена и освен заверката
на подписа му нотариусът задължително заве-
рява и съдържанието на документа. Молителят
представя за удостоверяване два еднообразни
екземпляра от документа, върху които полага
подписа си и изписва пълните си имена. След
удостоверяването единият от екземплярите се
връща на лицето, а другият се подрежда в

нарочна нотариална книга.
По-важните промени в процесуалната

уредба на принудителното изпълнение, възло-
жено на частни лица, са: свеждане до минимум
на възможността за обжалване на изпълнител-
ните действия; наред с общата отговорност по
чл. 45 ЗЗД на частния съдебен изпълнител и
по чл. 49 ЗЗД на държавата за вредите от про-
цесуално незаконосъобразно принудително
изпълнение от държавния съдебен изпълнител,
в процесуалния закон се  уреждат изрично спе-
циални състави на отговорност за вреди в три
случая: 1) при публичната продан поради
това че: длъжникът не е уведомен надлежно за
насочването на изпълнението върху продаде-
ното имущество, продадената вещ е несекве-
стируема, публичната продан не е била надлеж-
но разгласена, наддаването не е извършено
надлежно или имуществото не е възложено по
най-високата предложена цена; 2) при про-
дажбата на движима вещ в магазин поради
това че: длъжникът не е уведомен надлежно за
насочването на изпълнението върху продаде-
ната движима вещ, тя е несеквестируема, про-
дажбата не е била надлежно разгласена или
продажната цена е била под половината от
пазарната; 3) при отнемането на движима
вещ или отстраняването от имот: поради
това че: длъжникът не е уведомен надлежно за
изпълнението; друга съществена причина за
забавяне на принудителното изпълнение е
обжалването на оценката на вещта, която ще се
изнася на публична продан. Ако целта на оцен-
ката е „да се определи пазарната стойност на
вещта“, полученият резултат винаги може да
бъде оспорен. Съществуват много различни
начини за оценка на една вещ, но нито един от
тях, нито някаква средна претеглена величина
от всички тях могат да послужат за определяне
на реалната пазарна цена. Най-голямата
гаранция за постигане на максимално висока
цена на пазара това е надлежното разгласяване
на проданта. Действащият закон предвижда
поставянето на обявление на съответните места
в канцеларията на изпълнителя на частни взе-
мания, в сградата на Районния съд, общината,
кметството, съответно кметството по местона-
хождението на имота, както и на самия имот, и
то най-малко един ден преди посочения в
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обявлението ден за започване на проданта.
Този начин на разгласяване е достатъчен, но
няма пречка, ако кредиторът или длъжникът
финансират допълнителните разходи, проданта
да бъде разгласена и по друг почин, напр. чрез
поставяне на обявления и на други места, чрез
рекламни обявления в пресата в Интернет и т.н;
данни за имуществото на длъжника може да
бъдат намерени в различни регистри, като
някои от тях са публични: нотариалните книги,
търговският регистър, а други не са публични:
Централният депозитар, Данъчните служби,
Агенцията по кадастъра, регистърът на автомо-
били в КАТ, данните, с които разполага НОИ;

В преходните и заключителните разпоредби
на ГПК се урежда разглеждането на първоин-
стационните и въззивните дела, образувани по
искови молби, постъпили преди влизането в
сила на този кодекс, по досегашния ред за раз-
глеждане на делата от първата и въззивната
инстанции, както и разглеждането на касацион-
ните дела, образувани по касационни жалби,

постъпили преди влизането в сила на този
кодекс, по досегашния ред за разглеждане на
делата от касационната инстанция.

Новата уредба е основа за изграждане и
утвърждаване на нова процесуална култура на
субектите и участниците в гражданския процес.
Нейната същност изхожда от разбирането, че
без съдействието на страните и строга проце-
суална дисциплина в  процеса не би могло да се
постанови правилно решение, отразяващо
извънпроцесуалните им отношения. От друга
страна, съдът е този, който следва да провокира
и подпомогне страните да упражняват проце-
суалните си права в определените срокове. Дър-
жавата чрез института на правната помощ ще
направи реално възможно сътрудничеството
между съда и страните. 

март 2008 г.
Нотариус Камен Каменов

Нотариус Меглена Цацарова

Б Р О Ш У Р А

Нотариална мрежа в помощ 
на юридическата практика

RNE (ЕНМ) – Европейска нотариална мрежа

В помощ на нотариусите в Европа – в 21 
държави – членки на Европейския съюз
На своето събрание на 11 октомври 2006 г.

в Марсилия, Съветът на нотариатите от Евро-
пейския съюз (CNUE), който е официален
представител на нотариалната професия в
Европа, взе решение да се създаде Европейска
нотариална мрежа (RNE/ЕНМ). 

ЕНМ е помощно средство за разглеждане
на трансгранични случаи, предназначени за
нотариусите от 21 нотариата, членки на
CNUE, и Хърватска. Целта на европейската
нотариална мрежа е подпомагане на нотариу-
сите, които се сблъскват с практически въпроси
с трансграничен елемент.  

Политическата цел е да се улесни интегра-
цията на европейските нотариати в Европей-

ската правна мрежа в областта на гражданското
и търговското право. 

Създаване на европейско правно 
пространство – участие на нотариата!
Непрекъснато се увеличава броят на граж-

даните, които създават отношения от професи-
онален и семеен характер с граждани на други
държави членки. Нуждата от правна комуни-
кация, породена от движението на лица и услу-
ги вътре в Европейския съюз, се вписва в
обхвата на нотариалните услуги.

Тъй като европейските нотариуси са в услуга
и на семейните отношения, те очакват да
играят съществена роля в тази област. Правна-
та сигурност и равният достъп до правосъдие
на гражданите и семействата в Европа са
основни приоритети.

Имате ли трансграничен случай за 
разрешаване? Каква е задачата на RNE?
Обръщал ли се е към вас клиент с трансгра-

ничен казус? Завещание, учредяване на дру-
жество или брачен договор, който съдържа
трансграничен елемент вътре в Европейската
общност? Европейската нотариална мрежа е
тук, за да ви помогне и да ви информира:  
� ... при необходимостта и/или възможността
от приложение на автентичен документ. 
� ... ако търсите колеги, които владеят необхо-
димите лингвистични познания, за да разрешат
един или друг случай. 
� ... ако имате намерение да изпратите искане
до някой нотариус, установен в страната по
предназначение. 

Мрежата от посредници на 21 нотариални
организации на CNUE и Хърватска позволява
да се предложи на европейските нотариуси
бърза подкрепа.

RNE/ЕНМ предлага техническа 
поддръжка!
RNE не предлага правни съвети. Нейната

задача е да предоставя по-скоро техническа по-
мощ, за да се улеснят някои осъществявани от
нотариусите процедури с международен еле-
мент.

Приложение на общностните механизми 
във вашата страна 
Вашият посредник в RNE ще ви информи-

ра за прилагането и транспонирането на
общностните законодателни актове във вашата
страна.

Франко Фратини
26 април 2006 г., Брюксел: 
„Европейската правна мрежа е ключов

механизъм, когато става въпрос за усъвър-
шенстване функционирането на правното
сътрудничество между държавите членки.
Убеден съм, че за да се стигне до този етап
на сътрудничество, юридическите профе-
сии, по-точно нотариусите, могат и още
повече трябва да се включат в дейностите
на Мрежата.“

Към кого бих могъл да се обърна?
Всеки нотариус може да се обърне с писме-

но искане до своя национален посредник. Той
от своя страна веднага ще разгледа искането или
ще се свърже с чуждестранния посредник,
който участва в дейността на 20 други органи-
зации – партньори на RNE. 

Исканията трябва да бъдат изготвени под
формата на точни въпроси и не могат да се
изпращат под формата на дела. 

RNE/ЕНМ – Европейското правно 
пространство изисква конкретни 
решения!

RNE/ЕНМ: Подобряване на трансгранич-
ното сътрудничество – конкретен принос към
усъвършенстване на процедурите, в частност
извънсъдебните, прилагани от нотариусите.

Посредник:
Нотариус Камен Каменов
рег. номер 201
район на действие – 
съдебен район град София 
тел. 02 943 37 63, 02 944 92 08
e-mail: notarkak@abv.bg

Допълнителна информация относно
Европейската нотариална мрежа
(RNE/ЕНМ) и други дейности на нотариа-
тите от Европейския съюз можете да наме-
рите на web сайта на CNUE www.cnue.eu

Нотариати, членове на RNE/ЕНМ: 
Германия, Австрия, Белгия, България, Хър-

ватска, Испания, Естония, Франция, Гърция,
Унгария, Италия, Латвия, Литва, Люксембург,
Малта, Холандия, Полша, Португалия, Чешка
република, Румъния, Словакия, Словения.
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Заседание на Генералния съвет на U.I.N.L.
13 юни 2008 г., Палата на парламента, Букурещ, Румъния

На 13 юни 2008 г. в Букурещ, Румъния, се
състоя първото редовно заседание на Генералния
съвет на Международния съюз на Нотариата
(U.I.N.L.) за мандат 2008–2010 г. В заседа-
нието взе участие нотариус Красимир Анадолиев
– член на Генералния съвет, избран за съветник от
Общото събрание на съюза.

Заседанието на Генералния съвет бе открито от
г-н Едуардо Галино – председател на U.I.N.L.
Обръщения за добре дошли отправиха председа-
телят на Националния съюз на публичните нота-
риуси в Румъния – нотариус Димитру Манеску,
румънският министър на правосъдието – Каталин
Предоиу, и президентът на Румъния – г-н Тра-
йан Басеску, в чиито приветствия бе отбелязана
60-годишнината от създаването на U.I.N.L.

След обръщенията на официалните гости
председателят Галино даде отчет за изпълнението
на взетите от Управителния съвет решения в Буе-
нос Айрес. Едно от решенията е да се сформира
работна група „Световна банка“ с цел кандидат-
стване за финансова подкрепа от Световната
банка (Вашингтон) по проекти за развитие на

нотариалната дейност в страните – членки на
U.I.N.L. Докладва се, че друга нова работна
група „Пране на пари и тероризъм“ вече е започ-
нала активна работа, а сформираната работна
група „Достъп до професията“ е с координатор
Люк Вейтс. Следва да се отбележи предложението
на работна група „Стратегии“ за покана на пред-
седателите на камарите да вземат участие в изго-
твянето на стратегическото планиране на съюза –
набелязване на приоритетите, които трябва да
следваме през идващите години. Работната група
препоръча, първо, всяка камара – член на съюза,
да изложи достиженията в развитието на нацио-
налния нотариат, и второ, активни комуникации
със съюза. 

Председателят Галино обърна особено внима-
ние на временните лицензии за достъп до нотари-
алната професия и предложи за широко обсъжда-
не дали следва да се допуснат такива в страните –
членки на U.I.N.L. Друго съобщение бе засиле-
ната линия на сътрудничество с Китай, Япония и
със страни от Азия, които не са членове на съюза.

Зам.-председателите на съюза, отговарящи
съответно за Европа, Африка, Азия, Южна Аме-

рика, Северна и Централна Америка и Карибите,
докладваха за развитието на нотариатите в тези
региони. Зам.-председателят на U.I.N.L. – г-н
Хайдара, отговарящ за Африка, посочи в доклада
си, че през ноември 2007 г., в Алжир се е състоял
ХIХ конгрес на нотариусите от Африка. Отбеля-
за също така, че много членове на съюза от Афри-
ка не си плащат членските вноски и с цел разреша-
ване на този проблем е изпратено циркулиращо
писмо до всички председатели на съответните
камари. В доклада си Хавиер Галван – зам.-пред-
седател, отговарящ за Северна, Централна Аме-
рика и Карибите, посочи незаинтересуваността от
страна на Луизиана за участие в събранията на
съюза, добрите връзки и тясно сътрудничество на
съюза с Панама, с добрата организация и значи-
телните промени, предстоящи за Кубинския
нотариат. Зам.-председателят Гомез Фере, отго-
варящ за Европа, отбеляза успешно преминалия
колоквиум в Загреб, организиран от IRENE, и
постигането на набелязаните цели на колоквиума:
популяризиране правомощията на хърватските
нотариуси в държавите-съседки, в които нотариу-
сите нямат такива правомощия; популяризиране
на тези правомощия на нотариуси от други дър-
жави, които не съществуват в хърватската правна
система; засилване връзките и сътрудничеството
между нотариалните органи на участващите дър-
жави с цел по-добро познаване на националното
законодателство и осигуряване на по-добро каче-
ство на нотариални услуги за физическите и юри-
дическите лица. Зам.-председателят Фере отбеля-
за и 104-ия конгрес на нотариусите от Франция,
състоял се в Ница, както и 10-годишнината на
Нотариалната камара на Македония.

Заседанието продължи с отчитане дейността на
комисиите, административните органи, работните
групи и представителите на международни орга-
низации. Председателят на Постоянното нотари-
ално бюро за международен обмен (O.N.P.I.) –
Солари Коста, описа основните дейности на вът-
решните работни отдели на бюрото. Вътрешният
нотариален център по информация избира
посредством организиран начин информация,
получена от различни източници, до които
O.N.P.I. има достъп. Този център предоставя
информацията на всички вътрешни отделения,
която се разпространява вътрешно и външно чрез
списание RIN, електронни бюлетини, уеб сайт и
нотариалните институции. Информацията се

използва за актуализиране на базата с данни на
бюрото. Председателят Коста убедително предло-
жи издирването на информация да се смята за
професионална дейност, което означава, че теку-
щата „доброволна работа“, извършвана „ad hono-
rem“ от някои нотариуси, трябва да бъде замене-
на от работата на заплатени техници, специалисти
в тази област. Относно вътрешен отдел „Хазна“ бе
подчертано, че съществуват сериозни проблеми с
кредитирането на суми, получени от главната
хазна на съюза, дължащи се на ограничаващите
правила на Централната банка, контролиращи
ползването на суми за кредитиране с цел да се
избегнат краткосрочните спекулативни капитало-
вложения. Нотариус Коста също така отбеляза, че
последното издание на Международния нотариа-
лен преглед – списание RIN е на разположение на
уеб сайта на бюрото www.onpi.org.ar, а електрон-
ният бюлетин за първото тримесечие на 2008 г.
е завършен и ще бъде изпратен до всички членове
на съюза. Продължава и работата по актуализира-
не на доклада „Органът на нотариусите из целия
свят“, който е на разположение на уеб сайта,
както и работата по избиране на темите по ново
изследване, координирано от нотариус Анджели-
ка Витал. Подробна информация за дейността на
Международния съюз на Нотариата се съдържа на
следния официален сайт: www.uinl.org.

Председателят на Комисията по американски
въпроси (CAA) – нотариус Алфонсо Цермено,
изложи доклад, в който подчерта успешната
реформа в електронното нотариално удостоверя-
ване на Гватемала. В тази връзка е IV междуна-
роден форум по електронно нотариално удосто-
веряване, е-апостили и дигитални доказателства,
състоял се на 27–30 май 2008 г. в Ню Орлеанс,
Луизиана, с присъствие от 3000 нотариуси.
Организатор на форума е Националното сдруже-
ние на нотариусите от САЩ, като тук  най-
успешно се извършва електронното нотариално
удостоверяване в Луизиана. Участници от фору-
ма посочиха основните моменти от събитието,
протекло с богата информация, демонстрации и
обсъждания с цел успешно осъществяване на
пилотната програма за е–апостил. Извършени са
преглед и обсъждане на очертаващите се стандар-
ти за електронно нотариално удостоверяване в
целия свят, както и преглед на условията за прав-
но признаване на е-подписи и е-документи в раз-
личните правни системи. Съгласно доклада на
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председателя на CAA най-важен напредък в
пилотната програма „е-апостил“ бележат Белгия и
Колумбия, които пуснаха в действие електронни
регистри за проверка автентичността на съответ-
ните апостили. И двата електронни регистъра са
изцяло съвместими с образеца, предложен за
е-апостил, и също така се разгръщат като ефекти-
вен инструмент за борба с измамите във връзка с
все по-нарастващата трансгранична употреба на
официални документи. Всяко заинтересувано
лице може да проведе он-лайн търсене за потвър-
ждаване произхода на всеки белгийски и колом-
бийски апостил чрез въвеждане на неговия номер
и дата в съответния е-регистър. Ако може да бъде
открито съвпадение, е-регистърът ще го покаже
автоматично по такъв начин, позволяващ на стра-
ните да получат потвърждение за произхода на
апостила много по-бързо и ефективно, отколкото
може да се извърши понастоящем. Действието на
е-регистри, които са базирани на защитения
образец, предложен за е-апостил, трябва да
позволява проверката на апостили да стане рути-
нен акт и следователно да насърчи доверието в
чуждестранните апостили и да постигне по-ефек-
тивно действие на Конвенцията за апостила. 

Председателят на Комисията по европейски
въпроси (CAE) – г-н Миколи, възнамерява
работните езици на комисията да бъдат само
френски и английски с цел намаляване разходите
по симултанни преводи. След измененията в
Устава на U.I.N.L. на комисията са възложени
нови задачи, което налага промяна в работния
план и работните методи. Към всяка група от CAE
ще бъде включен член на бюрото, който ще дей-
ства „като камшик“, давайки своите заповеди. Те
ще работят по въпросници чрез отмятане на отго-
ворите по тях. Преди да бъдат издадени въпрос-
ниците, те ще бъдат преглеждани от бюрото, като
Миколи призова, въпросниците да не бъдат пре-
калено национални по естеството с цел групите да
се опитват да мислят интернационално.

Председателят на Комисията по международ-
но нотариално сътрудничество – г-н Декорпс,
предложи U.I.N.L. да бъде отворен към повече
нотариати. Страна, която е много близо до член-
ство в съюза, е Южна Корея. Там нотариусите се
назначават от министъра на правосъдието и изда-
ват документи, които теоретично са като автен-
тични актове. Препятствието тук е, че тези нота-
риуси трябва редовно да подновяват тяхното наз-

начение. Съществуват други държави като Азер-
байджан и Виетнам, където проблемът за тяхното
присъединяване е, че нотариалното им законода-
телство допуска „временни“ нотариуси. От мест-
на гледна точка това не следва да е пречка за при-
съединяването на подобни държави към съюза. В
Либия нотариатът е от италиански тип със същите
принципи и следователно може да се присъедини
много бързо към U.I.N.L. Г-н Дьокор възнаме-
рява да отиде на инспектиращо посещение
възможно най-скоро след събирането на пълния
набор от документи от либийска страна. Г-н
Декорпс подчерта спешната необходимост от
противопоставяне срещу насоката на либерализа-
ция и че принципът на свободна конкуренция
наистина не води до по-добър живот там, откъде-
то произхожда. Ако не съществува правна сигур-
ност в света, няма да има и такава при междуна-
родните инвестиции. Стои въпросът дали щеше да
се случи sub-prime кризата в САЩ, ако нотариу-
сите (civil law) бяха част от системата им. Нотари-
усът гарантира прозрачността на договорите,
които съставя, и следователно действа като „спи-
рачка“ за корупцията, прането на пари и данъ-
чните измами.

Следва да отбележим, че поради големия си
принос и заслуги в развитието на Междуна-
родният съюз на Нотариата, нотариус Ди Каньо
бе избран за почетен член на Генералния съвет.
Нека напомним, че нотариус Ди Каньо изигра
ключова роля в приемането на Нотариалната
камара на България в U.I.N.L.

Комисията по теми и конгреси предложи
няколко теми за ХХVI международен конгрес на
Нотариата 2010 в Мароко, от които след широко
обсъждане бяха избрани следните: 1) „Сътрудни-
чество между нотариатите и държавите, изправе-
ни пред нови предизвикателства“; 2) „Изпълни-
телната сила на нотариалния акт като официален
документ в контекста на правната сигурност при
инвестирането“.

Комисията по нотариална деонтология напра-
ви предложение за организиране на семинари с
цел обръщане особено внимание на етиката на
нотариуса, което бе прието единодушно. Темата
деонтология е въпрос, който е неудобен и не
добре посрещан, тъй като навлиза в личната про-
фесионална среда на всеки нотариус. Темата етика
и нейното спазване се различава в зависимост от

държавата, от колко време има
нотариат в страната и как той
се развива през времето.

Председателят на Коми-
сията по човешки права Ален
Моро докладва за продължа-
ващите активни отношения с
ЮНЕСКО, с Европейския
съд по правата на човека
(Страсбург), както и за пред-
стоящата визита в Организа-
цията на обединените нации
(секретариата в Женева), за
която г-н Моро ще представи
доклад за одобрение на пред-
седателя на Генералния съвет. 

Бившият председател на
Международния съюз на
Нотариата – г-н Лаурини, представи документ с
обсъждания и предложения, изхождащи от Ита-
лианския национален орган по конкуренция и
адресирани до италианския парламент и италиан-
ското правителство, който документ съдържа
остра атака срещу професията нотариус и срещу
съществените характеристики на „латинската“
нотариална система, а именно: 

– добросъвестен достъп до процедури, осно-
ван на достойнство и професионална квалифика-
ция;

– определяне на броя нотариуси и тяхното
териториално разпределение от държавата, гаран-
тиране на конкретно упражняване на право на
достъп до правни услуги за всички граждани;

– изключителни правомощия в икономиче-
ския и социален сектор, смятани от държавата
съществени за общността, и като такива нуждата
от правен контрол и правна сигурност в договор-
ните отношения, които нотариалната система
гарантира;

– защита на гражданите чрез стриктни етични
правила и поведение на нотариусите при изпъл-
нение на техните публични задължения;

– държавен контрол в интерес на гражданите,
извън разходите по нотариалните услуги.

Единодушно бе взето решение за оказване на
пълна подкрепа на Италианския нотариат в лице-
то на U.I.N.L. Председателят Галино подчерта, че
в този етап на глобализация не трябва да се
застрашава правната сигурност за сметка на граж-
данския оборот, имайки предвид, че „латинската“

нотариална система е приета от 76 държави от
целия свят и обслужва две трети от населението на
света. В своето решение Генералният съвет изра-
зява голяма загриженост за неоправданата атака,
отправена към италианската нотариална система –
общоприет израз на латинската система, основа-
ващ член на UINL и лидер в разрастването му из
целия свят – от орган, натоварен с надзора на
динамичния пазар и на конкуренцията, която
атака засяга всички държави, приели civil law
системата, при която нотариусите гарантират
правната сигурност и стабилност. Генералният
съвет призовава за признаване на изключителната
роля, която нотариалната система играе в нашето
общество като фактор в развитието и защитата на
законността в правно-икономическите отноше-
ния в тези времена на глобализация. Г-н Ален
Моро – представител на Съвета на нотариатите от
Европейския съюз, посочи важната роля на нота-
риата като публична институция в услуга на прав-
ната сигурност и неговата съществена стойност за
обществото и икономическото развитие. Заклю-
чено бе, че атаката срещу нотариата е атака срещу
демокрацията.

Следващото заседание на Генералния съвет ще
се проведе през ноември 2008 г. в Квебек,
Канада.

Нотариус Красимир Анадолиев,
член на Генералния съвет на U.I.N.L.
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НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ

Първи конгрес 
на българските нотариуси

Призоваваме колегите, които
държат на авторитета и

имиджа на своята професия,
да подпомогнат организацията
и провеждането на тази първа

по рода си за България
проява, като откриваме

дарителска сметка в
Райфайзен банк

в лева:
BG76RZBB91551061589014

в евро:
BG64RZBB91551461589003

BIC: RZBBBGSF

Преди 10 години, на 1 октомври 1998 г. Българският
нотариат направи своите първи крачки като свободен нота-
риат без протекцията на държавата. Според оценката на
министъра на правосъдието Миглена Тачева: „Българските
нотариуси извършиха уникална по своята същност реформа
от 1998 г., в резултат на която нотариалната дейност изцяло
премина в частни ръце. Практиката доказа правилността на
пътя, който бе избран!... Вече десет години българските
нотариуси доказват със своята професионална компетент-
ност, че са на равнището на обществените отношения и са в
състояние да защитят интересите на българските граждани и
юридическите лица…“. 

През тези 10 години Нотариалната камара на Република
България положи много усилия да утвърди образа на нотари-
уса като професионалист, доверено лице и верен съветник на
българските граждани и стопански субекти. Същевременно
Нотариалната камара се утвърди сред българското общество
като институция с влияние и значение.

Висока оценка за дейността на българските нотариуси бе
приемането на Нотариалната камара на Република България
за пълноправен член на Международния съюз на Латинския
нотариат през октомври 2004 г. и за редовен член на Съве-
та на нотариатите на Европейския съюз през март 2007 г. 

На 24 октомври 1998 г. се състоя и първото Общо събра-
ние на Нотариалната камара на България. Присъстващите
тогава нотариуси обявиха тази дата за Ден на българския
нотариус. 

Ние, настоящите членове на Съвета на нотариусите,
решихме да отпразнуваме този десетгодишен юбилей с орга-
низиране на Първи конгрес на нотариусите в България,
който ще се проведе на 24 и 25 октомври 2008 г. в София.
Конгресът се организира под патронажа на президента на
Република България Георги Първанов.

Очакваме ви да се повеселим и да отпразнуваме заедно
юбилея. 

Димитър Танев, 
председател на Съвета на нотариусите

СКЪПИ КОЛЕГИ, 
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Това изследване търси отговор на няколко
въпроса: първо, по силата на кое право български
нотариус  преценява валидността на чуждестран-
ни официални документи; второ, какъв принцип
се спазва в Европейския съюз относно извършва-
нето на такъв род преценки; трето,  как да проце-
дира нотариусът в различните хипотези.

Предметът на изследване обхваща уредбата в
няколко източника на българското международно
частно право – Кодексът на международното
частно право1, Гражданският процесуален кодекс2,
някои Регламенти на Европейската общност,
Договорът за създаване на Европейската общност
(ДЕО), както и Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни
публични актове3. Ще бъде разгледана и една осо-
бена хипотеза по ЗЗД.

Най-напред е необходимо да се изясни поня-
тието „официален документ“. Нашето между-
народно частно право използва и други изрази за
обозначаване на такива документи, а именно –
„публични“ и „автентични“. Съгласно чл.1, ал.1 от
Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове
„по смисъла на тази конвенция за публични акто-
ве се считат:

а) документите, издавани от орган или длъж-
ностно лице, свързано с правораздавателната
система на държавата, включително документите,
издавани от прокурор, секретар на съд или при-
зовкар;

б) административните документи;
в) нотариалните актове;

Преценка от български нотариус 
на валидността 
на чуждестранни официални документи

Проф. д-р Николай Натов

СУ ,,Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

г) официалните заверки като записвания в
регистър или удостоверяване на дата или подпис
върху частен документ.“

Конвенцията изключва от своя предмет доку-
ментите, изготвени от дипломатически или кон-
сулски служители и административните докумен-
ти, пряко свързани с търговска или митническа
операция (чл.1, ал.2).

Според чл.57, §1 от Регламент (ЕО) №
44/2001 на съвета от 22 декември 2000 г.
относно компетентността, признаването и изпъл-
нението на съдебни решения по граждански и
търговски дела (съкр. Рег. 44), един документ е
„автентичен“, когато „...е формално съставен или
регистриран като автентичен документ...“ От своя
страна §3 на същия член изисква представеният
документ да отговаря на необходимите условия за
установяване на автентичността му в държавата –
членка по произход4, т.е. на условията, предвиде-
ни в правото на тази държава.

Според чл.4, §3 от Регламент (ЕО)
№805/2004 на Европейския парламент и на
съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на Евро-
пейско изпълнително основание по безспорни
вземания5 (съкр. Рег.805),  за целите на този
регламент се прилага следното определение за
„публичен“ документ: 

„а) документ, който е бил официално съставен
или регистриран като публичен документ и удо-
стоверяването на който:

– се свързва с подписването и съдържанието на
документа; и

– съставен е от публичен орган или друг орган,
който е оправомощен за тази цел от държавата –

1Обн. в ДВ, бр.42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ, бр.59
от 20 юли 2007г.
2Обн. в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007г., изм. ДВ, бр.50
от 30 май 2008 г.
3Обн. в ДВ, бр.45 от 11 май 2001 г.

4Регламент № 44/2001 е обн. в Официален вестник
на ЕО, серия L, бр.12/2001, с.1.
5Обн. в Официален вестник на ЕО, серия L,
бр.143/2004, с.15.

ЕВРОПЕЙСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
членка по произход;

или
б) споразумение за задължения за издръжка,

което е сключено с административен орган или е
заверено от него.“  

В Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета
от 27 ноември 2003 г. относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни реше-
ния по брачни дела и делата, свързани с родител-
ската отговорност, с който се отменя Регламент
(ЕО) № 1347/20006 (съкр. Рег.2201), се
използва изразът „публични актове“. Такива са
актовете, „...официално изготвени или регистри-
рани като публични...“ (чл.46 Рег.2201).

Всички дотук споменати регламенти на ЕО
уреждат само публични (автентични) документи
(актове), които са изпълняеми (имат изпълнител-
на сила) в държавата – членка по произхода
(Рег.44 и Рег.2201), или се удостоверяват като
Европейско изпълнително основание (Рег.805).
По реда на Рег.44 автентичните документи се
обявяват за изпълняеми в друга държава членка
при спазване на процедурата за обявяване изпъл-
няемостта на съдебни решения (чл.57, § 1 във
връзка с чл.38 Рег.44). Според чл.46 Рег.2201
публичните актове се признават и изпълняват в
държава-членка „...при същите условия като
решенията.“ А съгласно чл.25, §2  Рег.805
публичен документ, който е удостоверен като
европейско изпълнително основание по безспор-
но вземане в държава – членка по произход, „...е
изпълняем в друга държава членка без нужда от
декларация за изпълняемост и без възможност за
противопоставяне на неговата изпълняемост.“
Трябва да се има предвид и фактът, че в общност-
та понятието „автентичен документ или инстру-
мент“ се тълкува и разбира като автономна кон-
цепция в практиката на Съда на Европейските
общности.7

Кодексът на международното частно право
(съкр. КМЧП) говори за официален документ в
своите чл.31 и чл.123, без да предоставя дефини-
ция.

В ситуация като тази, когато са налице множе-

ство легални термини, очевидно следва да се под-
хожда индивидуално и да се взема предвид всеки
от тях в светлината на отделния нормативен акт и
ако конкретното отношение попада под действие-
то на съответния акт.

Според чл.31 от КМЧП българските правораз-
давателни органи преценяват валидността на чуж-
дестранните  официални документи „...  съобраз-
но правото на държавата, в която те са били...
издадени.“ Нотариусите са правораздавателни
органи и следва да спазват указанието на тази дву-
странна стълкновителна норма. Същата е импера-
тивна и не предвижда възможност за избор на
право.

Съгласно използваната от чл.31 КМЧП фор-
мула на привързване „Lex loci actus“ (право на
мястото на извършване на правното действие)
преценката трябва да стане на базата на правото
на държавата по местоиздаване на официалния
документ. В случая правното действие е самото
издаване на официалния документ. 

Според това право ще се прецени дали доку-
ментът е валиден. Валидност означава действител-
ност, т.е. отговор на въпроса дали официалният
документ е действителен, ще ни даде правото на
държавата, където документът е бил издаден.
Нотариусът е длъжен да извърши тази преценка,
като действията му в изпълнение на въведеното с
чл.31 КМЧП задължение трябва да  следват посо-
чения по-долу ред:

1. Да квалифицира документа като официа-
лен по смисъла на българското право и спазвайки
чл.39 КМЧП.

2. Да развърне привръзката на чл.31 КМЧП
и да достигне до приложимото право в конкретния
случай. Ако има препращане, да се съобрази с
чл.40 КМЧП.

3. Ако приложимо в случая е чуждо право,
да установи съдържанието му съгласно чл.43
КМЧП.8

4. В продължение на горната точка да уста-
нови съгласно чл.44 КМЧП как се тълкува и при-
лага чуждото право в държавата, която го е създа-
ла. Да тълкува и прилага чуждото право така,
както това става в държавата, която го е създала.

5. Да има предвид и указанията на чл.45,6Обн. в Официален вестник на ЕО, серия L,
бр.338/2003, с.1.
7Вж. в този смисъл Unibank A / S v. Flemming G.
Christensen ( Case C-260/97 [1999] ECR I-3715, I-
3730 para. 14.

8Ако хипотезата попада под чл.41 КМЧП, да се
съобрази и с този текст.
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съотв. чл.46 КМЧП, т.е. ако е налице необходи-
мост да постави в действие българския обществен
ред – да го стори, съотв. да съобрази особени
повелителни норми на българското или на някое
чуждо право.

6. Да прецени дали представеният чужд
официален документ е валиден според правото на
държавата, където е бил издаден. Това е преценка
на формалната му валидност съгласно това право.9

След всички тези действия нотариусът трябва
да има предвид и още:

Държавите – членки на ЕС, са съдоговорител-
ки по Конвенцията за премахване на изискването
за легализация на чуждестранни публични актове.
Ако чуждестранният документ попада в обхвата
на тази конвенция, той трябва да е снабден с удо-
стоверението, уредено в нейните чл.3 и чл.4,
иначе казано – да има Apostille (Convention de La
Haye du 5 octobre 1961). Тъй като това удостове-
рение, надлежно попълнено, удостоверява само
истинността на подписа, качеството, в което е
действало лицето, подписало документа, и при
необходимост автентичността на марката или
печата, поставени върху документа (чл.5, ал.2 от
Конвенцията), възниква въпросът, как да се удо-
стовери съдържанието на документа? В конвен-
цията не се дава отговор.

Същият въпрос се поставя и след преценка
валидността на официални (публични, автентич-
ни) документи (актове), уредени в съответните
норми на гореспоменатите Регламенти на ЕО.
Ако се установи, че според правото на държавата,
където документът (актът) е бил издаден, същият е
формално валиден, може да се окаже необходимо
нотариусът да се произнесе относно достовер-
ността на неговото съдържание, т.е. да удостовери
съдържанието му. Как да се процедира?

Вече бе споменато по-горе, че подходът е раз-
личен с оглед на това, под кой нормативен акт
попада конкретната фактическа ситуация.

Когато става дума за официален документ,
попадащ под действието на Конвенцията за пре-
махване на изискването за легализация на чужде-
странни публични актове (която всъщност обхва-
ща и заверките на дата или подпис върху частен

9Повече подробности вж. у  Натов, Н. Коментар на
Кодекса на международното частно право, Кн. I,
чл.1–47, София, 2006, 260–262 и 296–401.

документ), следва да се изхожда от обстоятелство-
то, че правоъгълният печат с надпис Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961) не е
удостоверение на съдържанието на документа.
Ето защо в такъв случай нотариусът трябва да
процедира съгласно чл.590, ал.4 ГПК, като
обаче преди това провери дали конкретният доку-
мент не попада и под действието на някой Регла-
мент на ЕО.  Тази хипотеза ще бъде обяснена по-
нататък. Ако пък пред нотариуса е представен
препис на документ, уреден от разглежданата кон-
венция, следва да се процедира съгласно чл.591
ГПК. И тук трябва да се провери дали конкрет-
ният първообразен документ не попада и под
действието на някой Регламент на ЕО. Когато
нотариусът е изправен пред частен чуждестранен
документ, чиято дата или подпис върху него са
официално удостоверени в държавата по произ-
хода му, процедурата по удостоверяването му у
нас ще бъде същата като по-горе (чл.589 – чл.591
ГПК). 

Особен случай тук е хипотезата на чл.37 ЗЗД,
според който „Упълномощаването за сключване
на договори, за които законът изисква особена
форма, трябва да бъде дадено в същата форма; но
ако договорът трябва да бъде сключен в нотариал-
на форма, упълномощаването може да бъде
направено и писмено с нотариално заверен под-
пис.“ Когато пред наш нотариус е представено
пълномощно за сключване на договор за покуп-
ко-продажба на недвижим имот и е заверен само
подписът на пълномощното, как да се процедира? 

Най-напред следва да се има предвид, че пра-
вилото на чл.37 ЗЗД е приложимо само за пълно-
мощни, съставени у нас. За съставени в чужбина
пълномощни е необходимо да се провери дали
според правото на държавата, където те са съставе-
ни, същите са валидни. Ако чуждото право съдържа
правило, идентично с разпоредбата на чл.37 ЗЗД,
нотариусът по-нататък следва да провери коя е
държавата по произхода на пълномощното. Ако тя
е държава – членка на ЕС, завереният  подпис от
нотариус в тази държава-членка прави документа
официален. Същият трябва да е снабден със съот-
ветния сертификат (удостоверение), за които ще
стане дума по-нататък в изложението. Тогава нота-
риусът ще провери съдържанието на документа,
отразено в сертификата (удостоверението), и след
това ще удостовери съдържанието и подписа на

документа, без да изисква първообраза му.
Ако пък пълномощното е с произход извън

държавите – членки на ЕС, трябва без съмнение
да се спази процедурата по чл.589 – 591 ГПК.

Когато документът попада под действието на
някой Регламент на ЕО, което означава, че доку-
ментът е в предметния обхват на Регламента и
последният не изключва приложимостта си в кон-
кретния случай, нотариусът трябва да има предвид
следното: съгласно чл.61  (предишен чл. 73 i) от
ДЕО: „С оглед на прогресивното създаване на
зона, характеризирана със свобода, сигурност и
правосъдие, Съветът приема:

в) мерки относно сътрудничеството в областта
на правосъдието, свързани с гражданското право,
визирани в чл. 65;“

От своя страна чл.65 ДЕО уточнява, че:
„Мерките относно сътрудничеството в областта на
правосъдието, свързани с области на гражданско-
то право с трансгранични последици, които тряб-
ва да бъдат приети съгласно чл. 67, в необходима-
та за правилното функциониране на вътрешния
пазар степен, целят също така:

а) да подобрят и опростят:
– системата за трансгранично известяване

посредством съдия-изпълнител или по пощата на
съдебни и извънсъдебни актове;

– сътрудничеството в областта на събирането
на доказателства;

– признаването и изпълнението на решения в
областта на гражданското и търговското право, в
това число и извънсъдебните решения;

б) да подпомагат сближаването и съвмести-
мостта на приложимите в държавите членки пра-
вила в областта на стълкновителното право и
подсъдността;

в) да премахнат пречките за правилното про-
тичане на гражданското производство, като при
нужда подпомагат сближаването и съвместимост-
та на приложимите в държавите членки правила
относно гражданския процес.“

Чл. 67 ДЕО регламентира действията на
Съвета по приемане на въпросните мерки. Прие-
мането им става чрез създаване на актове на вто-
ричното право на ЕС. Основно място сред тях
заемат Регламентите. Те уреждат материя, най-
общо наречена гражданска, но няма съмнение, че
тълкуването на този израз следва да е разширител-
но и под него да се разбира  гражданската и тър-

говската материя с трансгранични последици.
Освен това безспорно е, че в разглежданата норма
на ДЕО става дума за трите главни групи отноше-
ния, които са предмет на международното частно
право – международната компетентност и произ-
водството по международни граждански дела,
приложимото право и признаването и изпълне-
нието на чуждестранни съдебни решения10.

Цитираните норми на ДЕО са неразделна част
от българското право. Създаваните от институци-
ите на общността актове в изпълнение на въпрос-
ните норми са също част на нашето право. Бъл-
гарските правораздавателни органи, в т.ч. и нота-
риусите, са длъжни да ги спазват, прилагат и
изпълняват. 

Основен принцип на сътрудничеството между
правораздавателните органи на държавите-членки
по отделни въпроси на гражданското право с
трансгранични последици е принципът на „вза-
имното доверие в упражняването на правосъдие в
общността“. Този принцип оправдава правилото,
че съдебни решения, постановени и още невлезли
в сила в една държава-членка, се признават авто-
матично в други държави-членки без нуждата от
някаква процедура, като  целта е да бъдат превър-
нати в изпълняеми в другите държави-членки11.
Въпросният принцип се разпростира и по отно-
шение признаване и изпълнение на автентичните
(публичните, официалните) документи. По сми-
съла на чл.57 Рег.44 документът, снабден със сер-
тификат за автентичност, се третира като съдебно
решение и подлежи на издаване на декларация за
изпълняемост като него.12

От друга страна, макар в текста на Рег.44
изрично да не е казано, от анализа на реквизитите
на Приложение VІ по чл.57 следва, че сертифика-
тът (удостоверението) за автентичност на доку-
мента обхваща съдържанието на този документ –
описание на документа; дата, на която е издаден

10Вж. в същия смисъл и  Stone, P.  EU Private Interna-
tional Law, Harmonization of Laws, Cheltenham, UK;
Northampton, MA, USA, 2006, p.3.
11За последното е необходимо, разбира се, те да
подлежат на изпълнение в държавата – членка по
произхода – вж. например чл.38, § 1 от Регламент
(ЕО) № 44/2001
12Вж.  Magnus, U., P. Mankowski. European Commen-
taries on Private International Law, Brussels I Regula-
tion,  2007, p.693.
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или регистриран; справочен номер; страни по
документа – длъжник и кредитор; текст на подле-
жащото на изпълнение вземане. 

Ето защо ако автентичен документ по смисъла
на Рег.44 с произход в държава членка се удосто-
верява у нас, по силата на принципа на взаимно-
то доверие в упражняване на правосъдие в
общността нотариусът следва да удостовери
съдържанието му такова, каквото то е описано в
Приложение VІ по чл.57 Рег.44, без да изисква
първообраза на документа. Един нотариален акт
или нотариално заверен частен документ, ако са
снабдени със сертификата съгласно Приложение
VІ по чл.57 Рег.44, следва да се преценяват като
валидни у нас и подлежат на обявяване за изпъл-
няеми при другите условия на Регламента. По
същия начин се третира например и една нотари-
ално заверена в държава членка частна спогодба.13

Необходимо е, разбира се, да се провери съдър-
жанието на документа така, както е отразено в
придружаващия го сертификат.

Когато става въпрос за публични актове по
смисъла на Рег.2201, съгласно чл.46 на този
Регламент те се признават при условията, важащи
за съдебните решения. Това означава, че публич-
ният акт се признава, без да се изисква каквато и
да е специална процедура (чл.21, § 1 Рег.2201).
Той се признава от органа, пред който се предявя-
ва – в тази насока липсва изрична уредба в
Рег.2201, но тъй като процедурата се определя от
правото на държавата членка, където се иска приз-
наване, у нас тази процедура е уредена в КМЧП,
Част четвърта и правилото се извлича от недвус-
мислената разпоредба на чл.118, ал.1 КМЧП.
Нотариус, пред който е предявен публичен акт по
смисъла на Рег.2201, снабден с удостоверението
по чл.39 Рег.2201, го признава (включително и
съдържанието му, описано в удостоверението),
без да изисква първообраза на акта. Това отново
следва от принципа на взаимното доверие в
упражняване на правосъдие в общността. Нота-
риусът трябва само да провери съдържанието му
според придружаващото го удостоверение. Тук е
необходимо да се отбележи, че в тази материя има
съществена разлика между уредбата по Рег.44 и
по Рег.2201. Докато Рег.44 се занимава само с
изпълнението на автентични документи и не

съдържа норми относно признаването им,
Рег.2201 изрично урежда  не само изпълнението
на публичния (автентичен) акт, но и признаване-
то му в държава членка.14

Когато става дума за публичен документ по
смисъла на чл.4, § 3 Рег.805, отнасящ се до без-
спорно вземане и удостоверен като европейско
изпълнително основание в държава членка по
произход, същият е изпълняем в държава членка
без необходимост от декларация за изпълняемост
и без възможност за противопоставяне на негова-
та изпълняемост (чл.25 Рег.805). Регламентът не
съдържа уредба на признаването на такъв доку-
мент. Последицата от тази непълнота е, че за
признаването му ще се следва общата процедура
по КМЧП съгласно чл.123 във връзка с чл.117–121
КМЧП. Конкретно това означава, че документът
ще бъде признаван от нотариуса, ако се предяви
пред него. Редът за признаване е този по
КМЧП.15 Що се отнася до изпълнението му,
редът е този, предвиден от Рег.805.

Всички чуждестранни официални (публични,
автентични) документи (актове) следва да бъдат
придружени и от превод на български език.16

Когато официалният документ не попада под
действието нито на общностното право, нито на
Конвенцията за премахване на изискването за
легализация на чуждестранни публични актове,
същият следва да бъде преведен и легализиран
надлежно у нас съгласно Правилника за легализа-
циите, заверките и преводите на документи и
други книжа.17

Ако подлежащият на удостоверяване у нас
чуждестранен документ е частен, нотариусът без
съмнение трябва да процедира съгласно чл.589 –
591 ГПК, като преди това изпълни указанията на
разгледания по-горе чл.31 КМЧП и свързаните с
него други разпоредби на същия кодекс.

13Magnus, U., P. Mankowski, op. cit., p. 692.

14Вж. Bogdan, M. Concise Introduction to EU Private
International Law, Groningen/Amsterdam, 2006,
104–105.
15В този смисъл вж. и M. Bogdan, op. cit., p. 86–87.
16Когато става дума за документите по смисъла на
общностното право, преводът на езика на дър-
жавата, където се признават, не е задължителен, но
може да бъде изискан от правоприлагащите органи
на тази  държава членка.
17Обн. ДВ, бр.73/1958 г. с множество изм. и доп. …
ДВ, бр.103/1990.

БЪЛГАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Във връзка с процедурата по изменение и
допълнение на ГПК Нотариалната камара внесе
следните мотивирани предложения за промени в
Глава „Нотариални производства“:

Предложение 1:
Нова алинея към чл. 590 от ГПК
„При удостоверяване на съдържание на

пълномощни  по чл. 37 от ЗЗД за сключване
на договор в нотариална форма молителят
трябва да представи втори еднообразен
екземпляр от документа. След удостоверява-
не на подписа вторият еднообразен екземпляр
се подрежда в специална книга“.

Предложение 2:
Забележка към § 23 от Преходните и

заключителни разпоредби на ГПК
Да се допълни, че удостоверяването на подпис

и съдържание, извършено едновременно, има
действие за пълномощните, сключени след влиза-
не в сила на този кодекс.

Предложение 3:
Допълнение към чл. 589, ал.2 ГПК
Цифрите в последното изречение, чл. 581 да се

заменят с чл. 582.

Предложение 4: 
В чл. 588, ал. 2 да се заличи чл. 581, т.е. акто-

вете да се подреждат.
В чл. 591, ал. 2 да се заличи чл. 590.

Мотиви към Предложение 1:
При удостоверяване на съдържанието на доку-

мент сега действащият чл. 590, ал. 2 от ГПК (тек-
стът е идентичен със стария на чл. 486, ал.2) изис-
ква в книгата с удостоверено съдържание да се удо-
стовери надлежно заверен препис от документа.
Обичайно страните представят за заверка на
съдържание уникални документ като декларации,
свидетелски показания, запис на заповед, книга на
акционери и др. Посочената процедура е обичайна
и има място в гражданскоправните отношения.

Ето как описва проф. д-р Живко Сталев в своя
учебник „Българско гражданско процесуално
право“ – с. 684 (удостоверяването на съдържа-
ние): „Всяко лице може да представи на нотариу-
са ЧД, за да се удостовери неговото съдържание
(чл. 485, ал. 1). Заедно с ЧД молителят трябва да
представи и препис от него (чл. 486, ал. 2). НУ
на съдържанието на ЧД става, като върху ЧД с
надпис нотариусът удостоверява, че в деня на НУ
документът има това съдържание, което съвпада
със съдържанието на преписа, който надлежно
заверен, се подрежда в нарочна книга (чл. 486).
НУ на съдържанието цели да предпази ЧД от под-
правка на съдържанието, като доказва какво е било
съдържанието на ЧД в деня на НУ. Същевремен-
но НУ на съдържанието на ЧД доказва и негово-
то съществуване в деня на НУ, така че е равноз-
начно на НУ на датата, когато ЧД е бил представ-
ен на нотариуса. След НУ на съдържанието му
ЧД се връща на лицето, което го е представило.“

ГПК въведе засилена защита на документите и
специално на пълномощните, които служат за
учредяване, променяне или прекратяване на
права върху имот с изискването за изписване на
трите имена и удостоверяването на съдържанието,
въведено в чл. 37 от ЗЗД (с § 23 от Преходните и
заключителни разпоредби на новия ГПК). Заси-
лената защита ще е половинчата, ако нотариусите
подреждат в книгите преписи от тези пълномощ-
ни. С оглед защита интересите на страните и най-
вече възможността за направа на експертиза е
необходимо да съхраняваме подреден в специална
книга втори еднообразен екземпляр с автентичен
подпис. В тази връзка предлагаме при удостоверя-
ването на съдържанието на този документ като
процедура да се различава от обичайното удосто-
веряване на съдържание, а именно да се съхраня-
ват с оглед охранителния, превантивен характер на
нотариалното производство автентични докумен-
ти, така както е навсякъде в Европа.

Мотиви към Предложение 2:
В ЗНА ясно е посочено кога определена норма

има обратно действие, но на практика възникват

ОБСЪЖДАНЕ НА ВТОРО ЧЕТЕНЕ  
НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГПК
Предложения на Нотариалната камара
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много спорове между известни правници, маги-
страти с оглед момента, от който е необходимо
едновременното удостоверяване на подпис и
съдържание. Според нас един текст, който указва
действието на изменението на чл.37 от ЗЗД, ще
изключи необходимостта от презаверяване на
всички пълномощни, сключени преди влизане в
сила на новия ГПК с оглед принципа, че проце-
суална норма не може да има обратно действие,
без то да е  изрично визирано в нея.

Мотиви към предложение 3:
В случая явно се касае за фактическа грешка

поради факта, че липсва практическа целесъоб-
разност от необходимостта всички документи с
изключение на тези по чл. 37 от ЗЗД (това са вся-
какви декларации, преписи от дипломи и др.)
отделно да се заверяват като преписи и да се архи-
вират в специални книги при нотариуса. Посоче-
ният текст на практика ще увеличи двойно разхо-
дите при всяко нотариално удостоверяване на
подпис, дата и препис.

Днес, 9.04.2008 г., сряда, от 14:30 часа се
проведе заседание на Комисията по правни въпроси. 

На заседанието присъстват от Министерството на
правосъдието – Илонка Райчинова и Сабрие Са-
пунджиева, заместник-министри; Даниела Белчина,
Елена Владимирова, Виктория Нешева, Красимир
Войнов и Елена Дойчева; от Министерството на
финансите – Иван Кондов; от Висшия съдебен съвет
– проф. Анелия Мингова, представляващ ВСС; от
Върховния касационен съд – Симеон Чаначев, за-
местник-председател, Борислав Белазелков, Татяна
Върбанова и Петър Бончовски, адвокат; Георги
Дичев, председател на частните съдебни изпълните-
ли; Димитър Танев, председател на Нотариалната
камара; Валентин Бенатов, главен секретар на Вис-
шия адвокатски съвет; Йордан Школагерски, замест-
ник-председател на ВАС; Румяна Цочева, Ина Лул-
чева и Анета Антонова; и народните представители
Илко Димитров и Мартин Димитров.

Към протокола се прилага списък на присъства-
щите членове на комисията.

Заседанието се ръководи от Янаки Стоилов,
председател на Комисията по правни въпроси.

...
А сега продължаваме с предложението на г-н

Бисеров.
Христо Бисеров: Става въпрос за разпоредбата

на чл. 573, ал. 2, която определя, че всички нотари-
ални действия, подлежащи на вписване, трябва да се
извършат в канцеларията на нотариуса, което е раз-
лично от сега действащия закон. Аз нямам обяснение

защо е направено така. При положение че материал-
ният закон разделя нещата на нотариални актове и
други нотариални действия, на които се изисква
заверка на подпис и съдържание, въвежда този кри-
терий. Сега ние тук въвеждаме един друг, различен
критерий и приравняваме примерно доброволните
делби, продажбите на наследства на нотариалните
актове. Ако такава беше практиката и законодател-
ството досега, приемам го. Но при положение че
досега беше така, както е дадено в материалния
закон, защо се направи тази промяна, за мен не е
ясно. Предлагам да възстановим старата регламента-
ция това ограничение да важи само за нотариалните
актове. Затова изразът „нотариални действия“ да се
замени с „нотариални актове се издават“.

Димитър Танев: Напълно подкрепям вашето
предложение, г-н Бисеров, и от едно чисто практи-
ческо съображение. Много пъти в селските райони,
когато се касае за договори за аренда, за договори за
доброволни делби на земеделски земи, нотариусът
трябва да отиде на населеното място, което е извън
неговото населено място и действително това затруд-
нява. 

Според мен би трябвало да се възстанови старата
разпоредба на ГПК. 

Надя Антонова: Аз уважавам съображенията на
колегата Бисеров и на колегата нотариус. Много ува-
жавам удобството на всички участващи в охранител-
ното производство на нотариусите, но мисля, че
новият текст на ГПК, който сега обсъждаме, се въве-
де, изхождайки от обстоятелството, че подлежащи на

вписване актове са актове, с които се разпореждаме с
недвижими имоти. Това са едни публични актове,
които трябва да се правят на публично място. За да
не отегчаваме аудиторията, изискването на работно
време и публично място да се извършват актове на
разпореждане с недвижими имоти, на първо място,
поставя правната сигурност.

Янаки Стоилов: Г-жо Антонова, тук няма раз-
личие в тази част.

Надя Антонова: Има различие. Г-н Бисеров
даде пример с продажбата по чл. 212. С доброволни-
те делби, но това са пак актове на разпореждане. Те
също подлежат на вписване. Ако някой твърди, че е в
интерес на правната сигурност да се изповядват раз-
поредителни сделки, макар и по форма не като нота-
риални актове, извън работно време и извън канце-
ларията на нотариуса, аз мисля, че има проблем с
правната сигурност на акта. 

Христо Бисеров: Аз искам една реплика да
направя, защото досега не е имало проблем с прав-
ната сигурност, първо. 

Второ, имаме ал. 3 на действащия закон, която
възпроизвежда стария текст, който говори за уважи-
телни причини. Т.е. извършването на действието
извън канцеларията. Не става въпрос, защото е
удобно, малко по-удобно някому. 

Аз разбирам нещата за правна сигурност, но в
крайна сметка критериите в материалните закони и в
процесуалните закони би трябвало да са еднакви.
Защо в материалния закон, примерно в Закона за
собствеността, ЗЗД защо допускат такива прехвър-
лителни действия като доброволна делба, продажба
на наследство да се извършват без нотариален акт.
Т.е. критерият нека да е един и същ, още повече че
досега практиката не е създавала проблеми. 

Янаки Стоилов: Ясни са становищата. Да чуем и
г-н Белазелков. 

Борислав Белазелков: По принцип дайте с про-
цесуални средства да не решаваме материално прав-
ни проблеми. Ако този запис остане така, както е в
сега действащия закон, нито едно завещание нотари-
ално не може да бъде извършено извън нотариална-
та кантора. Публичното съвещание е в нотариална
форма. 

Надя Антонова: Да, но не се вписва.
Борислав Белазелков: Вписва се. Отворете

Закона за собствеността да видите, че се вписва,
когато има за предмет недвижим имот. 

Надя Антонова: Вписва при обявяването. А при
съставянето не се вписва. 

Борислав Белазелков: Съгласен съм. Подходящ
е, защото казва, ако не се вписва. Дайте да не реша-

ваме, след като законодателят, който работи в мате-
рията на материалното право, е направил разграни-
чение между различните сделки, дайте с процесуални
средства да не го коригираме. Нека процесът да съот-
ветства на материалното право, а не процесът да
коригира материалното право. 

Янаки Стоилов: Благодаря. Аз се радвам, че г-н
Белазелков с еднаква убедителност защитава две про-
тивоположни мнения. Но мисля, че се ориентирах-
ме в дискусията. Ясни са двете позиции. 

Преминаваме към гласуване на предложението на
г-н Бисеров.

Които го поддържат, моля да гласуват. Благодаря
ви. Приема се. 

Следващото предложение на г-н Бисеров е по
§13б. 

Христо Бисеров: Следващото предложение е
очевидно. Неназначаването на преводач, ако е
порок, неизвършването на превод на документ на
чужд език също би трябвало да е порок. Това е про-
пуск, който не е записан поради небрежност. 

Димитър Танев: Аз се учудвам, че го има този
текст. Да не би да преповтаря два пъти основание.
Чл. 576 има нищожност във връзка с преводача. 

Борислав Белазелков: Колеги, препращането
към т. 3 е излишно. Не бива да се препраща към нея.
И досегашният ГПК не е препращал към нея, тъй
като тя урежда документ на чужд език. Документ на
чужд език не може да се впише. Т.е. ние препраща-
ме към невъзможна хипотеза. Ал. 3 казва, когато
документът е съставен на чужд език. А нотариален
акт на чужд език няма как да се впише. Просто пре-
пращаме към грешна хипотеза, а тя връща към ал. 2. 

Христо Бисеров: Това не е при вписване. Ал. 3 е
по частен документ и на чужд език не подлежи на
вписване (чл. 589, ал. 3), където аз казвам, че тряб-
ва да се добави. Имам поправка към ал. 2, когато не
е назначен преводач.

Борислав Белазелков: И това ни върши работа.
Ал. 3 не ни трябва, защото тя е, ако частният доку-
мент е на чужд език и не подлежи на вписване. Към
съвсем несъществуваща хипотеза препращаме. Няма
нужда да се допълва. 

Янаки Стоилов: Оттегля се това предложение.
Г-н Бисеров оттегля предложението си. 

Следващото предложение е на Яни Янев за
създаване на § 13в. Някой иска ли да го обоснове
това предложение?

Димитър Танев: До 1997 г. не се вписваше и
ЕГН в нотариалните актове, подлежащи на вписване.
За мен това са временни данни. При загубването на
един документ за самоличност много често граждани-
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те мислят, че не би трябвало да издават нов акт за соб-
ственост. За мен това е нещо, което е в повече. 

Сабрие Сапунджиева: При промяна на
постоянния адрес Законът за българските документи
за самоличност изисква да се сменя личната карта.
Това само ще затрудни гражданите. Това наистина са
едни временни данни. 

Янаки Стоилов: Т.е. не го поддържате предло-
жението. На практика те се вписват в акта. Това е
някакъв допълнителен реквизит, който не е задължи-
телен и нищо не променя. 

Димитър Танев: Ние ги считаме като доказател-
ство, че сме установили самоличността – като дока-
зателство при съдебен спор впоследствие въз основа
на какъв документ, но това е само при евентуален
спор. 

Янаки Стоилов: А вие не ги записвате някъде
отделно.

Димитър Танев: Не, в самия акт се записват. 
Янаки Стоилов: Оказва се, че вие това го прави-

те, но казвате, че не е необходимо да го има като рек-
визит на акта. Тук има известно противоречие. 

Борислав Белазелков: Ако то влезе като рекви-
зит на акта, може да се използва като основание за
нищожност на нотариалното удостоверяване. А това
не бива да е така, защото Върховният съд има прак-
тика, че посочването на единния граждански номер е
достатъчна индивидуализация на страните. Има
съдебни решения, с които се потвърждават актове, в
които няма, примерно, местожителството. Така че
единствената постоянна данна за хората това е ЕГН.
Оттам нататък постоянен адрес, настоящ адрес, пас-
портни данни, всичко това са временни неща, които
няма защо да се вписват в нотариалния акт и да се
изискват за неговата валидност. 

Янаки Стоилов: По-скоро го използват като
допълнителна гаранция за моментна идентификация
за лицето, което извършва заверката. Ясен е
въпросът.

Има ли някой, който подкрепя това предложе-
ние? Няма. Не се подкрепя.

Следващото предложение е отново на г-н Бисе-
ров.

Христо Бисеров: Следващото предложение е във
връзка с хипотезата, когато нотариусът не знае езика.
Аз ви предлагам да възстановим хипотезата на стария
текст. Когато нотариусът знае езика на някоя от стра-
ните, няма нужда да назначава преводач. 

Говоря за чл. 582, когато някое от участващите
лица не знае български език, нотариусът назначава
преводач. Досега беше следното. Когато някое от
участващите лица не знае български език и езикът, с

който си служи, е непознат за нотариуса, той назна-
чава преводач.“ 

Димитър Танев: Тук съм съгласен. От практиче-
ски съображения, ако мога да се изразя, тук се касае
за процедура. В много малки населени места може да
не се намери преводач на даден език и това би
осуетило една сделка в интерес на определени инве-
ститори. За София няма проблеми да намериш
преводач и от екзотични езици, но в едно малко
населено място, където има инвеститорски интерес,
това ще е трудно и не би трябвало да е пречка. 

Христо Бисеров: Защо след като разпоредбата си
действа, сега изведнъж я променяме.

Борислав Белазелков: Аз също подкрепям това,
което казва г-н Бисеров. В охранителните производ-
ства няма спор, всички искат едно и също от нотари-
уса. И ако нотариусът разбира какво искат от него,
той, ако е недобросъвестен, ще назначи лош прево-
дач. Но ако той разбира и е добросъвестен, къде е
проблемът да услужи на хората. 

Янаки Стоилов: Г-жо Антонова, имате възра-
жения към това предложение, но не искате да ги спо-
делите ли? Кажете, ако имате. 

Надя Антонова: Вярно е, че производството е
охранително. Вярно е, че е удобство за нотариусите
и за инвеститорите също е удобство. Но дайте на
погледнем за правна сигурност. Кой ще бъде гаран-
тиран, че тази сделка е валидна, когато страните не
могат да се разберат директно да им съвпадат воле-
изявленията. Какво правим сега. 

Преводачът носи отговорност за неверен превод
и то наказателна. А нотариусът каква отговорност
носи? Сделката е два насрещни съвпадащи волеизяв-
ления. Те не могат да се изкажат, понеже не се раз-
бират, та камо ли да им съвпадат волеизявленията. 

Христо Бисеров: Аз предлагам да го приемем
този текст, защото досега законът беше такъв. 

Димитър Танев: Законът изисква нотариусът да
постанови, че страните одобряват акта, който подпи-
сват. В това установяване на тяхната воля естествено
се съдържа и възприемането, че волята е в един или
друг вид, а тя съвпада. Има съвпадане на волята. 

Янаки Стоилов: Като се върне г-жа Антонова,
ще видим дали ще го подкрепи.

Преминаваме към предложението на г-н Янев,
което съвпада с едно неприето вече негово предло-
жение. Така че сега няма да го обсъждаме допълни-
телно. Отбелязваме същия резултат, което беше за
личната карта.

И пак предложение на г-н Бисеров – § 13е. То е
за препращане. 

Христо Бисеров: Чл. 581 говори за подреждане

в нотариалната книга. Актовете, които удостоверяват
подписи, не се подреждат в книга. В книгата се
подреждат тези актове, които удостоверяват съдър-
жание. От тази гледна точка допускам, че сме допу-
снали грешка. 

Борислав Белазелков: Вие говорите за чл. 588
да няма препращане.

Христо Бисеров: Не, за чл. 589. Да няма пре-
пращане към чл. 581.

Борислав Белазелков: Само че още по-точно е,
че препращането е към 582 и 585. Вярното е от 582
до 585.

Янаки Стоилов: Приемаме по принцип предло-
жението на г-н Бисеров и буквално това на г-н
Янев. 

Г-жо Антонова, подкрепяте ли по 13г предложе-
нието на г-н Бисеров, защото без вас няма да се
приеме. За нотариуса, че трябва да има преводач. 

Надя Антонова: Не, не го подкрепям.
Янаки Стоилов: Тогава в зала ще продължи дис-

кусията. 
Христо Бисеров: До вчера нямаше проблеми.

Сега като влязохме в Европейския съюз, се оказа, че
знанието на езици от страна на нотариуса може да
създаде проблем. 

Янаки Стоилов: Преминаваме към § 13ж, 13з и
13и. Заповядайте, г-н Бисеров.

Това са вашите предложения, г-н Танев. 
Димитър Танев: Само по отношение на изрече-

ние второ на предложената промяна в чл. 590. 
Христо Бисеров: За какво става въпрос. Страна-

та трябва да представя още един екземпляр, за да
може да бъде подредено.

Димитър Танев: Само второто изречение, ако
ми позволите да го прочета: „За извършеното удо-
стоверяване се прави бележка в специалния реги-
стър.“

За всички удостоверявания се прави бележка.
Това е общият регистър на нотариуса и според мен
не е необходимо тук да се записва. Затова предлагам
такъв текст на второто изречение:

„След удостоверяването на подписа и съдържа-
нието вторият еднообразен екземпляр се подрежда в
специална книга, а другият се предава на молителя.“

Янаки Стоилов: Приемаме по принцип предло-
жението на г-н Бисеров. 

Борислав Белазелков: Бих искал да кажа още
нещо. Защото мисля, че по-добре би било, ако тази
алинея отиде като нова четвърта. Защото първа,
втора и трета са подредени. Предлаганото ново изре-
чение да стане цяла нова ал. 4, за да не се набутва
между алинеите. Иначе много хубаво е казано, но

просто да е нова ал. 4. 
Янаки Стоилов: Въз основа на предложението

на г-н Бисеров се създава нова ал. 4 в чл. 590, като
се вземе първото изречение от неговото предложе-
ние. И още веднъж, г-н Танев, да кажете това, което
предлагате, за да запишем второто изречение, което
става част от ал. 4.

Димитър Танев: „След удостоверяването на
подписа и съдържанието вторият еднообразен
екземпляр се подрежда в специална книга, а другият
се предава на молителя.“ 

Христо Бисеров: Колеги, искам да обърна вни-
мание на един проблем. Във връзка с промяната на
ЗЗД започва един спор. Отсега нататък заверяваме
съдържанието на пълномощното. Започва спор.
Досега издаваните пълномощни, които продължават
да бъдат действащи, защото едно пълномощно,
докато не бъде оттеглено, си е действащо, те валидни
ли са, защото ние променихме материалния закон.
Ние не променихме процесуалния закон. Това е
единият проблем.

Има още един проблем. Пълномощни, издадени
от чужда държава, където от столетия заверяват само
подписи, ще важат ли в България.

Димитър Танев: Ще важат, разбира се. 
Христо Бисеров: Ще важат, но тези два спора

текат вече между практикуващи юристи. Спорът идва
оттам, че досега издадените пълномощни, на които не
е заверено съдържанието. През ЗЗД поискахме и
въведохме, че сделките, когато се прехвърля недвижим
имот и когато се правят с пълномощни, пълномощ-
ните трябва да са заверени и в тяхното съдържание. 

Борислав Белазелков: Това, което казва г-н Бисе-
ров, е този, който знае, не му трябва преходно прави-
ло, което да каже, че издадените пълномощни запазват
силата си и могат да бъдат използвани и след 1 март. За
това, което предлага г-н Бисеров, може да се напише
една преходна разпоредба, която може да се разбира от
само себе си, но може да бъде добавена и да се каже, че
пълномощните, които са удостоверени преди 1 март, си
запазват силата и трябва да бъдат признавани, колкото
и абсурдно да звучи това. 

Димитър Танев: Това беше предложение на
Нотариалната камара да има такъв текст, но на мен
ми се стори много нередно, тъй като Законът за нор-
мативните актове изисква и изрично подчертава кога
един акт може да има обратно действие. Но на прак-
тика се създава една такава ситуация в София, Варна
и други големи градове, където не се признават ста-
рите пълномощни. 

Янаки Стоилов: Кой не ги признава? 
Димитър Танев: Има статия на Иван Рулчев и не
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се признават.
Янаки Стоилов: Тези различни теоретични въз-

гледи довели ли са до различна практика. 
Димитър Танев: Тези различни теоретични въз-

гледи са довели до различни практически действия.
Христо Бисеров: Ще има адвокати, които ще

посъветват клиентите си да заведат дела за събаряне
на сделки.

Янаки Стоилов: Г-н Белазелков, напишете ако
обичате текста, за да видим къде да го поставим.

Христо Бисеров: Има ли решение на въпроса с
пълномощните, издадени в чужбина?

Борислав Белазелков: В международното част-
но право съществува принципът, че мястото урежда
формата на акта. 

Димитър Танев: Чл. 31 от Кодекса за междуна-
родно частно право изрично оказва, че документите,
издадени в чужбина, се съобразяват с ...... ред.

Борислав Белазелков: Консулът има право да
удостоверява съдържание според Закона за нотариу-
сите. 

Янаки Стоилов: Г-н Белазелков, ще ни напише-

те текст и после ще го включим. 
По § 13з има ли бележки. 
Христо Бисеров: Казва се: „един оригинален

екземпляр“. Това е неточен израз. „Единият от ек-
земплярите се подрежда, заверен като препис.“
Оригиналът не може да се завери. Той се таксува като
препис. 

Борислав Белазелков: Това си е от стария закон
и дайте да не го сменяме. Така си е било открай време
– „заверен като препис“. Дайте да не го сменяме.

Христо Бисеров: Оригиналът не може да се заве-
рява като препис. 

Борислав Белазелков: Оставете си го както е
било. Не е редно законът да казва „таксуван“.

Янаки Стоилов: Ние, ако трябваше всичко да
оставим, можеше да си караме и без цялата тази
работа.

Христо Бисеров: Законът да казва „Заверен като
препис“ също не е редно. 

Янаки Стоилов: Тук няма възражения. Приема-
ме предложението на г-н Бисеров. Приемаме и двете
предложения.

ИЗКУПУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ 
по чл. 4а ЗСПЗЗ

Проф. дюн Владимир Петров

1. След присъединяването  на България към
Европейския съюз и очертаващите се постъпле-
ния на огромни суми от различни фондове, инте-
ресът към земеделските земи рязко се повиши.
Появи се спекулата със земеделска земя, за която
по друг повод съм писал, че вместо да се укорява
като негативно явление, трябва да се приветства и
насърчава, защото това означава, че земеделската
земя е обект на пазарен интерес, на потребителско
търсене и е на път да възстанови традиционно
съществуващото си в България значение на осно-
вен обект на стопанския оборот. С вещи, които не
се ценят, които нямат стойност, не се спекулира.
Такава вещ за значим период от време след обще-
ствено-икономическата промяна в България от
края на миналия век беше и земеделската земя.
Последиците от времето, когато към нея не се
проявяваше абсолютно никакъв интерес, поради
което беше оставена да пустее, продължават да ни

плашат със своите размери.
В този период на преоценка на значението и

отношението към земеделската земя изменение и
допълнение на Закона за собствеността и ползва-
нето на земеделските земи (ЗСПЗЗ) въведе в чл.
4а (нов – ДВ., бр. 13 от 9 февруари 2007 г.) на
закона правото на изкупуване на отдадената под
наем или аренда земеделска земя от наемателите
или арендаторите, на които собственикът на земя-
та трябва да я предложи за изкупуване, преди да я
продаде на трети лица. Разпоредбата на чл. 4а
ЗСПЗЗ, с незначителни различия, възпроизвеж-
да нормата на чл. 33 ЗС, в която е уредено изку-
пуването на дял от съсобствен недвижим имот.

Новата разпоредба не беше приета еднознач-
но. В кратък период от време тя активира значи-
ма законодателна инициатива и стана пресечна
точка на различни идеи, които съзираха значение-
то на чл. 4а ЗСПЗЗ в диаметрално противопо-

ложните оценки – от средство за ускоряване на
оборота със земеделски земи до основна пречка за
осъществяването на този оборот. 

Веднага след обнародването на Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ народният
представител Екатерина Михайлова и група
народни представители внесоха на 15.03.2007 г.
в Народното събрание Законопроект за измене-
ние на ЗСПЗЗ, в който предлагаха различна
редакция на чл. 4а. Според вносителите действа-
щата редакция на текста ограничава правото на
частна собственост и накърнява правата на соб-
ственика на земеделската земя да определи цената,
условията и срока, в който ползувателят – наема-
тел или арендатор, да даде отговор дали приема да
изкупи при тези условия наетата или арендувана
земеделска земя.

Предложената редакция е по-близка до тази на
чл. 33 ЗС, но съдържа и съществени непълноти в
сравнение с чл. 33 ЗС и чл. 4а ЗСПЗЗ. От ЗС не
е възприето правилото на чл. 33, ал. 3, което
урежда последиците, когато решението за изкупу-
ване е влязло в сила, но собственикът не е запла-
тил в месечен срок дължимата цена на изкупената
част от съсобствения имот. При тази хипотеза,
според чл. 33, ал. 3 ЗС, съответно чл. 4а, ал. 3
ЗСПЗЗ, решението за изкупуване се обезсилва
по право. 

Измененият и допълнен текст в Закона за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, внесен от
н.п. Екатерина Михайлова и група народни пред-
ставители, не предлага уредба и на отношенията
при изкупуването на земеделската земя, когато е
налице съсобственост върху тази земя. Действа-
щото правило на чл. 4а, ал. 5 ЗСПЗЗ предвиж-
да, че правото на изкупуване на ползувателите –
наематели или арендатори, се прилага след право-
то на изкупуване на съсобствениците на  земедел-
ската земя по чл. 33 ЗС.

Със същата цел – подобряване на уредбата по
Закона за собствеността и ползването на земедел-
ските земи, което да позволи по-бързо извършва-
не на актове на разпореждане със земеделски земи
от техните собственици, е мотивиран Законопро-
ектът за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ,
внесен в Народното събрание на 17.09.2007 г.
от народните представители Ангел Тюркеджиев и
Олег Попов.

Според вносителите предлаганите от тях изме-
нения и допълнения, основното от които е отмя-

ната на чл. 4а ЗСПЗЗ, ще улеснят и ускорят про-
цедурите по продажбата и замяната на земеделски
земи между различни собственици – държавата,
общините, физически и юридически лица, и ще
допринесат за бърза и ефективна комасация на
земеделските земи. Вносителите оценяват чл. 4а
ЗСПЗЗ като съществено ограничение на свобо-
дата на договаряне, което забавя активността на
пазарните отношения и може да причини вреди и
загуби на собственика на земеделската земя.

Последният за сега най-подробно мотивиран
Законопроект за изменение и допълнение на
ЗСПЗЗ е внесен в Народното събрание на
25.06.2008 г. от народния представител Пла-
мен Ранчев.

Законопроектът се състои от един параграф и
предвижда отмяна на чл. 4а ЗСПЗЗ. С него се
продължава линията на негативни оценки за зна-
чението на чл. 4а ЗСПЗЗ при регулирането на
отношенията, свързани с отдаването на земедел-
ски земи под дългосрочен наем и аренда. С раз-
поредбата на чл. 4а, според вносителя н.п. Пла-
мен Ранчев се въвежда недопустимо ограничение
във възможността българските граждани да се раз-
пореждат със собствеността си върху земеделски
земи. Текстът на чл. 4а ЗСПЗЗ „противоречи на
цялата нормативна уредба на собствеността у нас
и на конституционно гарантирани права на бъл-
гарските граждани, затруднява гражданскоправ-
ния оборот и ограничава пазара на земеделска
земя. Отмяната му ще възстанови правата на
много собственици на земеделски земи, които сега
са в невъзможност да провеждат свободно разпо-
редителни сделки със собствеността си, тъй като
ползувателите и арендаторите често възпрепят-
стват сделките със земеделски земи и собственици-
те са поставени в условия, с години да не могат да
се разпореждат със земята си в свой интерес“.

2. Идеята за правно-техническо изработване
на нормата на чл. 4а ЗСПЗЗ, законодателят е
заимствал от уредбата на изкупуването на дял от
съсобствен недвижим имот по чл. 33 ЗС. Кон-
струкцията е използвана наготово и наложена
нормативно, без да отчете специфичната юриди-
ческа логика, която съществува при изкупуването
на дял от съсобствен имот и която не съществува
при предоставеното по силата на чл. 4а ЗСПЗЗ
право на изкупуване в полза на ползувателя-
арендатор или наемател на земеделската земя. 
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При съсобствеността, съгласно чл. 31, ал. 1 ЗС,
всеки от съсобствениците може да си служи с
вещта съобразно нейното предназначение и по
начин да не пречи на останалите съсобственици да
си служат с вещта според правата им.  Това указа-
ние на закона позволява на всеки от съсобствени-
ците при служене с общата вещ да третира вещта
като изключително и единствено негова собстве-
ност, като зачита и търпи аналогично поведение
от всеки от останалите съсобственици при служене
със съсобствената вещ. 

В процеса на служенето и управлението на
общата вещ интересите на съсобствениците могат
да влязат в колизия. Поради това законодателят в
чл. 31, ал. 2 ЗС е предвидил как да бъдат разреше-
ни възможни спорове между тях, когато само
някой или някои от съсобствениците си служат с
общата вещ за ползите на личното служене, от
които лишават останалите съсобственици. А в чл.
32, ал. 2 ЗС е отговорил на хипотезите, когато във
връзка с управлението на съсобствената вещ не
може да се образува т. нар. управително мнозин-
ство или решението на мнозинството е вредно за
общата вещ.

Свързването на множество интереси по повод
съпритежаването на една вещ прави съсобстве-
ността потенциално конфликтна категория, която
освен източник на спорове между съсобственици-
те може да налага честата намеса на съда в тяхно-
то разрешаване. Такава намеса ще дължи съдът,
сезиран с искане от който и да било от съсобстве-
ниците, когато във връзка с използването и упра-
влението на общата вещ не може да се образува
мнозинство или решението на мнозинството е
вредно за вещта.

Затова законодателят, при уредбата на този
институт, изхожда от необходимостта да изгради
пълна нормативна уредба на многобройните и
разностранни отношения, в които могат да встъ-
пят съсобствениците по повод на общата вещ. От
друга страна, е създал различни правни способи за
прекратяване на тази общност, там и където това е
възможно и се желае от съсобствениците, за да
бъде сведена общността върху вещта до еднолич-
ното притежание, където не могат да съществуват
противоречиви интереси. Израз на това отноше-
ние на законодателя към съсобствеността е прин-
ципът, въведен в чл. 34, ал. 1 ЗС, че всеки съсоб-
ственик може, въпреки противна уговорка, да
иска делба на общата вещ, освен ако законът раз-

порежда друго, или ако това е несъвместимо с
естеството и предназначението на вещта.  

Изследвайки възможните цели, стояли пред
законодателя за въвеждането на правото на изку-
пуване при продажбата на дял от съсобствен
недвижим имот в нормативния обхват на ЗС,
акад. Любен Василев посочва целта, да бъдат
запазени другите съсобственици от неизгодите и
опасностите, встъпването на външно лице в отно-
шенията на съсобственост, да влоши управление-
то, използването и извличането на доходи при
общото стопанисване на имота. Да бъде избегна-
та опасността, влошаването на отношенията
между съсобствениците да породи превръщане на
отделните права на собственост върху дяловете от
вещта в натура, в парични вземания и парични
суми.1

Законодателят обаче е ограничил допусти-
мостта на правото на изкупуване по чл. 33 ЗС
само до хипотезата на продажба на частта от
недвижимия имот и е изключил изкупуването
например при сделки като дарението, прехвърля-
нето на недвижим имот срещу задължение за гле-
дане и издръжка, замяната срещу друг недвижим
или вещно право върху такъв имот и т.н., защото
това би било съществено и недопустимо ограни-
чение на правото на собственост на съсобствени-
ка2. При всяка една от тези сделки за съсобствени-
ка съществува специфичен интерес и нужда, за да
се разпореди със своята част от съсобствения имот,
в полза на лице извън кръга на останалите съсоб-
ственици. Още повече, ако съобразим изискване-
то на закона, сделката със съсобствениците да бъде
сключена при същите условия, при които ще бъде
сключена и с лицето извън кръга на съсобствени-
ците.

Тогава ще стигнем до абсурдния извод, че за да
надари дъщеря си със своята част от общия имот,
съсобственикът преди това трябва да предложи да
подари тази част на останалите съсобственици и
едва ако те откажат дарението (сама по себе си
абсурдна хипотеза), тогава да надари дъщеря си.

Или че трябва да приеме като насрещна пре-
стация срещу идеалната си част от недвижимия

1Вж. Василев, Л. Българско вещно право, С., 1995,
с. 234.
2Съдебната практика също отрича възможността
правилото на чл. 33 ЗС да се прилага по аналогия и
за други договори. Вж. например р. № 318-99-ІІ г.о.,
Сб.  99, № 57, с. 67.

имот, каквото му предложат останалите съсобстве-
ници, т.е. вещ, която притежават, независимо
каква. И едва ако те не предложат нищо в замяна,
той да може да замени идеалната част срещу авто-
мобил, друг недвижим имот, идеална част от
недвижим имот с лице извън кръга на съсобстве-
ниците. 

Съвсем абсурдно ще изглежда, вменено от
закона задължение за съсобственика, да прехвър-
ли своята част от общия недвижим имот на някой
от останалите съсобственици срещу задължение за
гледане и  издръжка, по който intuitu personae
договор от изключително значение е именно лич-
ният избор и доверието в качествата на издържа-
щото лице.

И тогава, законодателят напълно логично е
приел, като зачита, от една страна, правото на
всеки от съсобствениците да се разпорежда напъл-
но свободно и по своя преценка с идеалната част
от съсобствения имот, а от друга – естественият
интерес на съсобствениците да не допускат нов,
нежелан субект на съпритежание в общата вещ, че
изкупуването е възможно само когато на съсоб-
ственика би трябвало да му бъде безразлично с
кого ще сключи разпоредителната сделка. Защото
и съсобственикът, който изкупува частта, и трето-
то лице извън кръга на съсобствениците, ще даде
срещу частта от имота една и съща по вид и коли-
чество престация – пари, при договора за про-
дажба. Но щом съсобственикът и в двата случая
ще получи едно и също – сума пари като цена на
своята част от общия имот, тогава – законодателят
продължава логическото изграждане на правната
конструкция – „ще задължа този съсобственик да
предложи частта си от общия имот най-напред за
продажба на останалите съсобственици“. За да
избегнат съсобствениците по този начин новия и
може би нежелан субект на съпритежание във
вещта. И само ако те откажат да изкупят частта,
съсобственикът продавач да може да я предложи
на свободно избран от него купувач. Неизпълне-
нието на задължението да предложи за продажба
на останалите съсобственици частта от общия
имот при същите условия поражда за тях преоб-
разуващото право да изкупят дела по съдебен ред
и по този начин да изключат присъединяването на
нов съсобственик в общността на правото върху
вещта. В този смисъл трябва да бъде споделено
виждането на акад. Любен Василев, че упражня-
ването на правото на изкупуване по пътя на кон-

ститутивен иск и конститутивно съдебно решение
представлява санкция, издействана от другите
съсобственици срещу съсобственика прехвърли-
тел, за това че е нарушил установеното от закона
изискване да им отправи предложение за прех-
върляне на неговия дял, т.е. за това, че е нарушил
правото им на предпочитание при такова прех-
върляне и съответното на това право свое задъл-
жение да ги покани, за да купят частта от съсоб-
ствения имот, ако реши да я продаде.3

При хипотезата на изкупуване, уредена в
чл. 4а ЗСПЗЗ, не е налице съсобственост върху
земеделската земя. Онези продиктувани от правна
логика съображения и подчинени на стремеж на
съсобствениците да не допуснат нежелани субекти
на съпритежание не са налице. В решението на
законодателя можем да видим по-скоро някакъв
зачатък на идея чрез предвидения в чл. 4а ЗСПЗЗ
режим да се създаде предимство за лица, които
като арендатори или наематели, за срок 5 и  пове-
че години, обработват тази земя. Предимство за
тези, които са обработвали земята и се предпола-
га, че след придобиването на собствеността върху
нея ще продължат да я обработват. Някаква руди-
ментарна и много мъгляво изразена грижа на
законодателя да предотврати преминаването на
земеделската земя в собственост на лице, което
няма намерение да я обработва и ще я остави да
пустее.

Търсим ли мотиви за това нормативно реше-
ние, можем да обобщим, че в чл. 4а ЗСПЗЗ
законодателят, в подходяща за съвременните
условия форма, е претворил един стародавен
принцип, заимстван по-късно и от социалистиче-
ските и комунистическите идеи – „Земята не на
тези, които са нейни собственици, а на тези, които
я обработват“. Защото само така можем да си
обясним въведеното сериозно ограничение за
собственика на земеделската земя при най-често
използваната разпоредителна сделка, каквато е
продажбата, да не може свободно да избере купу-
вача, с който да я сключи.

И като белег на това изискване, чл. 4а , ал. 1,
т.1 ЗСПЗЗ въвежда условието, ползувателят по
договора за аренда или наем да е ползвал имота
една и повече години. Следователно да е достатъч-
но ясно демонстрирана волята и намеренията на
този ползувател да обработва земята, в който слу-

3Василев, Л. цит. съч., с. 242.
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чай според закона си заслужава да бъде предпоче-
тен при придобиването на земеделската земя в
право на собственост пред третото лице – купу-
вач, на което собственикът на земеделската земя
може да я предложи за продажба.

Съществената разлика в отношенията между
съсобствениците и отношенията по предоставяне-
то на земеделската земя за ползване при договори
за аренда или наем е мотивирала законодателя да
постъпи прагматично. Той не си служи с техника-
та на препращането към разпоредбата на чл. 33
ЗС, защото отчита голямата разлика между отно-
шенията по изкупуването на земеделската земя,
които иска да регулира, и тези при изкупуването
на дял от съсобствен недвижим имот, за които
отношения е специално изработен и единствено
се прилага чл. 33 ЗС. Законодателят възпроиз-
вежда почти буквално разрешенията на чл. 33 ЗС
в чл. 4а (нов) ЗСПЗЗ, като създава „оригинал-
на“, „стара/нова уредба“ на изкупуването, спе-
циално за арендувана или наета земеделска земя.

И ще се окаже, че става дума за два съвършено
различни вида изкупуване. Единият – този по чл.
33 ЗС, подробно изследван от правната теория и
съдебната практика. И другият – този по чл. 4а
ЗСПЗЗ, коренно различен, защото не се отнася
до изкупуване на дял от съсобствен недвижим
имот – по който предстои да се произнесе прав-
ната теория и да се изгради съдебна практика. А
каква самостоятелна правна теория и съдебна
практика може да се създаде за този вид изкупува-
не, като абстрахирайки се от обстоятелството, че
собственикът на земеделската земя и ползуватели-
те – арендатор или наемател, не са съсобственици,
уредбата по чл. 4а ЗСПЗЗ не може да бъде тъл-
кувана и прилагана по друг начин, различен  от
този, по който се тълкува и прилага чл. 33 ЗС,
защото не съществува разлика между двете уредби
– Ubi eadem  est legis ratio, ibi eadem legis disposi-
tio (Където е налице същото основание за прила-
гане на закона, там е налице и същото законово
разпореждане).

3. Правото на изкупуване по чл. 4а ЗСПЗЗ,
както и изкупуването на дял от съсобствен недви-
жим имот по чл. 33 ЗС, от което е заимствана
неговата уредба, по своята правна същност е
субективно право от категорията на потестатив-
ните, преобразуващите права. То е „правопроме-
нящо“ потестативно право, което създава въз-

можност за неговите носители, ползувателите на
земеделска земя – арендатори или наематели на
земята, с едностранно волеизявление да предиз-
викат правна промяна, като придобият вместо
третото лице собствеността на земеделската земя
от нейния собственик. 

Както и при чл. 33 ЗС, правото на изкупува-
не на ползувателите – арендатори или наематели,
се упражнява по съдебен ред (чл. 4а, ал. 2
ЗСПЗЗ) с конститутивен иск, а правото на соб-
ственост върху земеделската земя се придобива с
влизане в сила на конститутивното съдебно реше-
ние, с което се уважава искът за изкупуване.

Изкупуването по чл. 4а ЗСПЗЗ се характери-
зира с редица специфики.

То намира приложение само в отношенията
между граждани и юридически лица – собствени-
ци на земеделска земя, и ползувателите на тази
земя – арендатори и наематели. Не се прилага в
случаите, когато арендаторите и наемателите пол-
зват земя от държавния или общински поземлен
фонд или когато ползването е върху недвижими
имоти, които нямат характер на земеделска земя.
Изкупуването по чл. 4а ЗСПЗЗ не намира при-
ложение и в хипотезата на учредено вещно право
на ползване от собственика върху земеделската
земя по смисъла на чл. 56–62 ЗС.

Предварителен отказ от правото на изкупуване
е недействителен, даже и да е уговорен между соб-
ственика на земеделската земя и ползувателя в
договора за аренда или в договора за наем. Това
право не съществува преди да бъде извършена
продажбата между собственика на земеделската
земя и третото лице.

И това изкупуване е допустимо само когато
собственикът на земеделската земя продаде земя-
та на трето лице, без да я предложи за продажба
на ползувателите – арендатори или наематели, и
не намира приложение при други разпоредителни
сделки със земеделската земя – например при
договор за замяна, договор за дарение или за
прехвърляне на имот срещу задължение за гледа-
не и издръжка.

Сделката между собственика на земеделската
земя и третото лице трябва да бъде действителна.
Ако тя е нищожна, правото на изкупуване на
ползувателите – арендатор или наемател, няма да
може да бъде упражнено. Чл. 4а, ал. 2 ЗСПЗЗ
предвижда ползувателят да изкупи земята при
действително уговорените условия на сключената

сделка, при условията, на които третото лице е
купило земеделската земя. Следователно при
условията на един действителен договор. Нищож-
ната сделка е приравнена на липса на сделка и
неизпълнението на задължението, да се предложи
земята на ползувателите – арендатор или наема-
тел, не поражда предпоставката, предвидена в
закона, за да възникне за тях потестативното
право на изкупуване. В този смисъл аргумент
можем да намерим в правната последица на обез-
силването на решението за изкупуване по право
съгласно чл. 4а, ал. 3 ЗСПЗЗ, когато ползувате-
лят, в месечен срок от влизането на решението за
изкупуване в сила, не заплати дължимата сума –
цената на изкупената земеделска земя. С обезсил-
ването по право на решението сделката между
собственика на земеделската земя и третото лице,
която е относително недействителна (тя е напълно
действителна по отношение на неограничен кръг
правни субекти, но е недействителна по отноше-
ние на ползувателя – арендатор или наемател), се
превръща в напълно действителна. А тя може да
бъде действителна само ако при изначалното й
сключване е отговаряла на изискванията за  дей-
ствителност в закона.

Право да изкупят земеделската земя имат
арендатори или наематели, които са сключили
договор за аренда или наем, за срок 5 и повече
години и са ползвали имота  една и повече години.
Договорите за наем и аренда на земеделска земя,
за срок по-дълъг от една година, подлежат и на
вписване съгласно чл. 112, б. „е“ ЗС, съответно
чл. 4, б. „е“ от Правилника за вписванията.

Както предвижда чл. 18 ЗЗД, договорите за
прехвърляне на собственост или учредяване на
други вещни права върху недвижими имоти тряб-
ва да бъдат извършени с нотариален акт. Затова
собственикът на земеделската земя, за да продаде
на третото лице земята, която е предоставил на
ползувателите по договор за наем или аренда,
трябва да представи пред нотариуса писмени
доказателства, че е предложил на ползувателите да
купят земеделската земя при същите условия
(чл. 4, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ). „Същите условия“ са
тези, при които земеделската земя е предложена
от собственика при продажбата на третото лице.

Освен писмени доказателства, че е предложил
на ползувателите земеделската земя за продажба,
собственикът трябва да представи пред нотариуса
и декларация, че ползувателят – арендатор или

наемател не е приел предложението да купи земя-
та. Ползувателят обаче може да е приел предло-
жението да купи земеделската земя, но да има
неиздължени арендни  или наемни вноски. Зако-
нодателят третира това договорно неизпълнение
като основание за освобождаване на собственика
на земеделската земя от задължението да  продаде
земята  на неизправния арендатор или наемател,
въпреки че той е приел условията на продажбата и
отговаря на останалите изисквания, съдържащи се
в чл. 4а, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ.

Чл. 4а, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ предвижда устано-
вяването на това обстоятелство, да бъде извърше-
но от  собственика на земеделската земя, който в
декларация пред нотариуса трябва да декларира,
че арендаторът или наемателят, който е приел
предложението да купи земеделската земя, има
неиздължени арендни или наемни вноски.

Въвеждайки като основание за освобождаване
на собственика на земеделската земя от задълже-
нието да я продаде на неизправния арендатор или
наемател обстоятелството, че той има неиздълже-
ни арендни или наемни вноски, законодателят
вероятно е съобразил основното начало на право-
то и в частност на гражданското право – Nemo
auditur propriam turpitudinem allegans (Никой не
може да черпи права от противоправното си,
неморалното си поведение). И наистина, как
законодателят да допусне нормално развитие на
правоотношението, породено от преобразуващо-
то право на  изкупуване, по което носителят на
правното задължение – собственикът на земедел-
ската земя, е задължен да понася правните после-
дици от упражняваното преобразуващо право от
носителя на субективното право – арендатора или
наемателя, когато този носител на субективното
преобразуващо право на свой ред не е изпълнил
задължението си по едно притезателно субективно
право и друго правоотношение за заплащане на
арендната или наемна вноска, по което носителят
на това субективно право е собственикът на земе-
делската земя.

Заимстването на правилото на чл. 4а, ал. 2
ЗСПЗЗ от чл. 33, ал. 2 ЗС е извършено в извест-
но отклоненеие, което поражда съмнение относно
действителните намерения на законодателя при
редакцията на този текст. В чл. 33, ал. 2 ЗС пра-
вото на изкупуване се поражда, ако третото лице
купи частта на съсобственика при условия, угово-
рени привидно във вреда на останалите съсобстве-
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ници. В правната литература не съществува
съмнение, че изразът на закона „уговорени при-
видно във вреда на останалите съсобственици“,
следва да се тълкува, в смисъл че предложените
условия на продажбата на частта от съсобствения
имот на съсобствениците трябва да бъдат по-
неблагоприятни от условията, на които частта от
съсобствения имот е продадена на третото лице.4

Например на съсобствениците частта от недвижи-
мия имот е предложена на по-висока цена, а тре-
тото лице купувач придобива тази част на по-
ниска цена. Предложената на съсобствениците
по-висока цена има за цел да ги мотивира да се
откажат от изкупуването на частта, след което тази
част да бъде продадена на третото лице на угово-
рената по-ниска цена. 

Чл. 4а, ал. 2 ЗСПЗЗ говори само за условия
„уговорени привидно“, което означава, че тези
условия може да не са във вреда на ползувателите
– арендатор или наемател. Нещо повече, те могат
да са „уговорени привидно“ в полза на тези лица.

Вероятно се касае за недоглеждане или редак-
ционна грешка, съмнявам се, че това е съзнателна
идея на законодателя, който е достигнал до тази
изключителна извисеност и прецизност, която да
третира като привидно уговорени и онези усло-
вия, които са по-изгодни за ползувателите – арен-
датор или наемател. Линията, установена от дъл-
гогодишното прилагане на чл. 33 ЗС, е белязала
отношенията между съсобствениците и оттам,
естествено е, ако се е пренесла и върху изкупува-
нето по чл. 4а ЗСПЗЗ. Образно казано, присъ-
щото на правото „кавалерство“, „джентълмент-
ство“ сякаш не може да бъде възприето и в тези
отношения, като нормално и в духа на предписа-
нието на правото – suum сuique tribuere (отдавай
всекиму неговото) законът да приеме, че е налице
привидност и когато условията, на които частта от
съсобствения имот е предложена на останалите
съсобственици, са по-благоприятни, отколкото
условията, при които на третото лице извън кръга
на съсобствениците е била предложена и продаде-
на частта от съсобствения имот. Съответно когато
на ползувателите – арендатори или наематели,
земеделската земя е предложена на „привидни
условия“, които обаче са по-благоприятни, по-

изгодни за тях, отколкото условията, при които е
продадена земеделската земя на третото лице.

Защото, може да изглежда странно в условията
на национално установени обичайни представи за
привидност в материята на съсобствеността, но
един истински изряден в деловите си отношения
правен субект – физическо или юридическо лице,
би трябвало да третира като привидни и условия-
та, при които купува вещ или имот, макар тези
условия да са уговорени в негова полза. Разбирае-
мо е, ако той възразява срещу такава „изгодна“ за
него продажба, която съдържа в себе си и елемент
на дарение, като настоява да купи имота на точна-
та цена, на която е предложен и на третото лице,
защото не желае за по-благоприятните условия да
дължи благодарност на съсобственика-продавач –
при продажбата на дял от съсобствен недвижим
имот, съответно на собственика на земеделската
земя – при продажбата на тази земя на ползувате-
лите – арендатор или наемател.

Привидно уговорените условия при продажба-
та на земеделската земя най-често ще се сведат до
разлика в цената, на която земеделската земя е
предложена на арендатора или наемателя, и цена-
та, на която земята е продадена на третото лице.
Но не само до цената. Привидно уговорените
условия могат да се изразят в прикриване на про-
дажбата на земеделската земя с дарение или замя-
на с третото лице, за които сделки изкупуването по
чл. 4а ЗСПЗЗ не се отнася. В тази хипотеза пол-
зувателите – арендатор или наемател, аналогично
на отношенията при изкупуване на дял от съсоб-
ствен недвижим имот, ще могат да упражнят пра-
вото си на изкупуване, като разкрият симулацията
и поискат да се приложат правилата за прикритата
сделка (арг. от чл. 17, ал. 1 ЗЗД). Симулацията
може да бъде разкрита с установителен иск, с който
да се съедини искът за изкупуване по чл. 4а
ЗСПЗЗ или като преюдициален по  отношение на
иска за изкупуване.5

ЗСПЗЗ възлага тежестта на доказване, че
земеделската земя е предложена за продажба на
ползувателите – арендатора или наемателя, върху
собственика на земята. Доказването може да се
извърши само с писмени доказателства, които соб-
ственикът – продавач на земеделската земя, тряб-

4Вж. Василев, Л., цит. съч., с. 243; Венедиков, П.
Ново вещно право, С., 1999, с. 89; Боянов, Г. Вещно
право, С., 2004, с.195.

5Вж. при изкупуването на дял от съсобствен
недвижим имот Бобатинов, М., Кр. Влахов. Вещно
право. Практически проблеми, С., 2007, 93–94.

ва да представи на нотариуса съгласно чл. 4а, ал.1,
т.1 ЗСПЗЗ. Свидетелски показания са недопу-
стими. Такива писмени доказателства могат да
бъдат освен нотариалната покана до ползуватели-
те с предложение да купят земеделската земя и
условията, при които тя се предлага за продажба,
но и частни документи, по смисъла на чл. 180
ГПК, подписани от адресатите на предложението
за продажба – арендатора или наемателя, в които
те приемат или отказват да закупят земеделската
земя.

Непредставянето на писмени доказателства
пред нотариуса от собственика на земеделската
земя, че е предложил на ползувателите – аренда-
тор или наемател, да купят земята при същите
условия, не прави нищожна сделката между него и
третото лице. Непредставянето на тези писмени
доказателства е само основание арендаторът или
наемателят да упражнят предоставеното им по
чл. 4а ЗСПЗЗ право на изкупуване.6

Освен когато третото лице купи земеделската
земя при условия, уговорени привидно, правото
на изкупуване по чл. 4а ЗСПЗЗ се поражда за
ползувателите – арендатор или наемател, и когато
декларациите по ал. 1, т. 2 и 3 на този член са
неистински.

Първата декларация, която трябва да предста-
ви собственикът на земеделската земя, е свързана с
установяването на обстоятелството, че арендато-
рът или наемателят, до който е отправено предло-
жението, не го е приел. Декларацията ще бъде
неистинска, ако арендаторът или наемателят е
приел да купи земеделската земя, но това обстоя-
телство не е доведено до знанието на нотариуса
при извършване на продажбата между собствени-
ка на земеделската земя и третото лице. Тази
декларация ще бъде неистинска  и ако в нея не се
посочва, че земеделската земя е предложена на
арендатора или на наемателя при условия, по-
тежки от условията, при които тя се предлага и
при които ще бъде сключена продажбата с третото
лице.

Декларацията, с която собственикът на земе-
делската земя декларира, че е предложил при усло-
вията на закона земята на арендатора или на нае-
мателя за продажба и че те не са приели предложе-
нието да я купят, не се ползва с материална дока-
зателствена сила в процеса, а истинността й не
подлежи на оспорване по реда на чл. 193 ГПК.
По своята правна същност тя представлява частен
свидетелстващ документ,  изхожда от страната –
продавач по сделката с третото лице – собственик
на земеделската земя, и обективира изгоден за
тази страна факт. Поради това декларацията не
може да бъде противопоставена на ищеца (арен-
датор или наемател) за доказване на факта, че не
са приели предложението за продажба на земедел-
ската земя. Касае се за отрицателен факт, който не
може да бъде възложен като доказателствена
тежест на ответниците по конститутивния иск за
изкупуване – собственикът на земеделската земя и
третото лице. Ищецът по този иск – арендаторът
или наемателят, ако твърди, че е приел предложе-
нието на собственика на земеделската земя да
изкупи земята, трябва на основание чл. 154, ал. 1
ГПК да докаже този факт.7

Декларацията по чл. 4а, ал. 1, т. 3 ЗСПЗЗ
трябва да изключи допустимостта на изкупуване-
то от страна на арендатора или наемателя, като
релевира неизпълнение от тези ползуватели на
задължението им за арендни или наемни вноски.
По своя характер тази декларация, също както и
декларацията по чл. 4а, ал. 1, т. 2 ЗСПЗЗ, пред-
ставлява частен свидетелстващ документ, изходящ
от продавача на земеделската земя – ответник по
конститутивния иск за изкупуване, който обекти-
вира изгоден за ответника факт, поради което не
може да бъде противопоставен на ищеца – арен-
датор или наемател. Фактът, че арендаторът или
наемателят няма неиздължени арендни и наемни
вноски, трябва да бъде доказан от тях, което ще
направи декларацията на ответника по иска – соб-
ствени на земеделската земя, неистинска и ще
отстрани пречките пред формирането на фактиче-
ския състав по чл. 4а, ал. 1 ЗСПЗЗ, при проявле-
нието на който за арендатора или наемателя се
поражда потестативното право на изкупуване.

6За становището на съдебната практика в този
смисъл при изкупуването на дял от съсобствен
недвижим имот, вж. р. № 2891-56-ІV г.о., Сб. 56,
№ 558, 359–360; р. № 776-92-І г.о., Сб. 92, №
140, 214–217; р. № 507-94 - І г. о., Сб. 94, № 37,
с. 82-83; р. № 1183-2000- ІІ г.о., Бюлетин на ВКС,
2001, № 8, № 14, 20–22.

7Вж. и Бобатинов, М., Кр. Влахов, цит. съч., с. 97 за
аналогичните въпроси на оспорване на декларация-
та по чл. 33, ал. 2 ЗС при изкупуването на дял от
съсобствен недвижим имот.
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Искът за изкупуване от ползувателите на земе-
делската земя трябва да се предяви в двумесечен
срок от продажбата. Ако съобразим съдебната
практика във връзка с изкупуването на дял от
съсобствен недвижим имот по чл. 33 ЗС обаче и я
отнесем към изкупуването по чл. 4а ЗСПЗЗ,
трябва да приемем, че когато арендаторът или
наемателят не е поканен да купи земеделската
земя, или във всички случаи, когато тези ползува-
тели не могат да знаят за продажбата, защото за
извършването й не се иска тяхното съгласие –
срокът ще започне да тече за тях от момента на
узнаването за продажбата.8

Исковата молба подлежи на вписване съгласно
чл. 114, б. „в“ ЗС и трябва да бъде адресирана
срещу продавача – собственик на земеделската
земя, и третото лице – купувач, които ще имат в
процеса положението на пасивно необходимо
задължителни другари9.

Двумесечният срок, в който законът (чл. 4а,
ал. 2 ЗСПЗЗ) предвижда, че трябва да бъде
упражнено преобразуващото право и да бъде пре-
дявен конститутивният иск по чл. 4а, ал. 2
ЗСПЗЗ, е преклузивен. С изтичането му се пре-
кратява самото субективно право на изкупуване
на земеделската земя.

В чл. 4а, ал. 3 ЗСПЗЗ е предвидено аналогич-
но на това в чл. 33, ал. 3 ЗС задължение на пол-
зувателите – арендатор или наемател, да заплатят
цената на изкупената земеделска земя в едномесе-
чен срок от влизането на конститутивното реше-
ние в сила. Ако не сторят това, решението за изку-
пуване се обезсилва по право и сделката между
собственика на земеделската земя и третото лице
поражда своите правни последици.

Обезсилването по право на решението за
изкупуване води до погасяване на продажбеното

отношение, което е възникнало по силата на кон-
ститутивното действие на това решение. Възста-
новява се продажбеното правоотношение между
собственика на земеделската земя – продавач, и
третото лице – купувач на земята. Погасява се и
преобразуващото право на  изкупуване. Преоб-
разуващите, потестативните права могат да се
упражняват само еднократно, защото се изразяват
във възможност да се направи само едно воле-
изявление.10

В чл. 4а, ал. 4 ЗСПЗЗ законодателят е пре-
двидил неприложимост на правилото по ал. 1 на
този член при публичната продан. Което ще рече,
че ако земеделската земя бъде изнесена на публич-
на продан, за нейния собственик отпада задълже-
нието да я предложи за продажба на ползуватели-
те – арендатор или наемател, а за тях не се пора-
жда преобразуващото субективно право на изку-
пуване.

Възможната колизия между правото на изку-
пуване на земеделската земя, между ползуватели-
те – арендатор или наемател, от една страна, и
съсобственика на земеделската земя, от друга, раз-
решава ал. 5 на чл. 4а ЗСПЗЗ. Според този
текст, когато земеделската земя е съсобствена,
правото на изкупуване на ползувателите – аренда-
тор или наемател, се прилага след правото на изку-
пуване на съсобствениците по чл. 33 ЗС. 

На практика това ще означава още по-сложна
система от отношения. Собственикът на земедел-
ската земя най-напред ще трябва да предложи
своята част от земеделската земя на другия съсоб-
ственик (а те могат да бъдат и повече на брой), за
да я изкупи по правилата за изкупуването на дял
от съсобствен недвижим имот по чл. 33 ЗС. Ако
той откаже да я изкупи, съсобственикът продавач
трябва да предложи частта от имота на ползувате-
лите – арендатор или наемател, и едва ако и те
откажат да я купят, да я предложи на третото лице,
което ще стане съсобственик с другия съсобстве-
ник, а арендните и наемните отношения ще
продължат, защото по силата на вписването те ще
са противопоставими и на новия приобретател на
частта от земеделската земя.

8Вж. Венедиков, П. Съсобственост. Правни въпроси.
III издание., С., 2000, 87–88; Боянов, Г., цит. съч.,
195–196; Бобатинов, М., Кр. Влахов, цит. съч.,
99–100 и р. № 72-59-ОСГК, Сб. 59, № 16, 19–21;
р. № 953–59–І г.о., Сб. 59, № 70, 65–66; р. №
1470–64–І г.о., Сб. 64, № 80, 82–83; р. №
507–94–І г.о., Сб. 94, № 37, с. 83; р. № 100-95-ІV
г.о., Сб. 95, № 96, 159–162; р. № 449-02-ІV г.о.,
Собственост и право, 2002, № 10, с. 44.
9Вж. Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално
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Ако предложената за изкупуване по чл. 33 ЗС
част от земеделската земя бъде изкупена от другия
съсобственик (разглеждам най-простата хипотеза
на двама собственици на земеделската земя), този
съсобственик ще стане притежател на цялата земе-
делска земя, върху която ще продължи да съще-
ствува ползването, по силата на арендни или
наемни договори. И тогава, ако този едноличен
собственик реши да я продаде на трето лице, той
ще трябва да я предложи за изкупуване на ползу-
вателите – арендатор или наемател, по правилата
на чл. 4а ЗСПЗЗ, а ако те откажат да я изкупят –
да я продаде на третото лице.

4. Въведеното с чл. 4а ЗСПЗЗ право на изку-
пуване на земеделската земя от нейните ползува-
тели – арендатори или наематели, е прибързано и
недостатъчно обмислено законодателно решение.
Вместо да насърчи и подпомогне оборота със
земеделски земи, това решение ще се окаже зна-
чителна пречка пред този оборот и ще изроди
отношенията между собствениците на земедел-
ските земи и ползувателите в многобройни съдеб-
ни спорове между тях.

Законът не може да моделира отношенията по
такъв начин, че да убие инициативата и интереса у
собствениците на земеделските земи да бъдат
използвани пълноценно. Защото изправен пред
дилемата да държи пустееща земеделската земя, за
да може да се разпореди с нея, когато пожелае или
да я отдаде под аренда или наем, с опасността да
не може свободно и когато, и на когото реши да я
продаде, собственикът, струва ми се естествено,
няма да обвърже земята с договори за аренда или
наем и с процедурата по изкупуването, ако реши
да се отклони от предписанията на чл. 4а ЗСПЗЗ.

Конституционните принципи при уредбата на
правото на собственост държат сметка за неговата
абсолютност, пълнота, неприкосновеност,
посредством които на собственика се гарантира
свобода на упражняване на правото и защита
срещу всякакви действия и актове, с които се огра-
ничава тази свобода. Изрично в чл. 19, ал. 2 на
Конституцията се вменява в задължение на зако-
на, да създава и гарантира на всички граждани и
юридически лица еднакви правни условия за сто-
панска дейност; в чл. 17, ал. 1 от Конституцията,
правото на собственост и наследяване се гаранти-
ра и защитава от закона,  а в чл. 17, ал. 3 от Кон-
ституцията частната собственост е прогласена за

неприкосновена. Тези гаранции безспорно
включват и защита от намеса на държавата в
упражняването на собствеността, в това число и
чрез различни нормативни актове, с които се
отнемат свободата на преценка и правото на слу-
жене и разпореждане със собствеността „по най-
безусловен начин“, по израза на чл. 29 от отме-
нения Закон за имуществата, за собствеността и
сервитутите.

Конституцията, в чл. 17, ал. 5,  е предвидила
изключението от принципа за неприкосновеност,
като е установила при какви условия може да бъде
отчуждавана  собственост за държавни и общин-
ски нужди. Което е категорично указание за недо-
пустимост на каквито да било други ограничения
и посегателства върху правото на собственост,
включително и с нормативни актове от ранга на
закон.

В тази връзка, с основание се изтъква в моти-
вите към Законопроекта за изменение и допълне-
ние на ЗСПЗЗ, внесен от н.п. Пламен Ранчев, че
не могат механически да се заимстват нормативни
механизми, относими към съсобствеността, къде-
то изискването съсобственикът при продажба на
своята част от общия недвижим имот да я предло-
жи на останалите съсобственици, е напълно обос-
новано и логично. Не може да бъде допуснато
обаче приравняване на правата на собственика с
тези на ползувателя, както е предвидено в чл. 4а
ЗСПЗЗ. В този случай – пише в мотивите към
Законопроекта вносителят н.п. Пламен Ранчев –
правата на ползувателя – арендатор или наемател,
могат и следва да се уреждат с договора между
собственика на земеделската земя и ползувателя, а
не по законов ред, както е съгласно чл. 4а
ЗСПЗЗ, който ограничава правото на собствени-
ка да се разпорежда с имота си, както намери за
добре.

Изменението на ЗСПЗЗ обаче, с което беше
въведена нормата на чл. 4а, поставя  въпроса и за
едно сериозно нарушение на правилата за дей-
ствие на гражданския закон спрямо заварени
факти  и правоотношения.

Известно е от правната теория, че действието
на гражданския закон се простира напред във вре-
мето, че действието му е от влизането му в сила за
в бъдеще (ex nunс). Когато обаче гражданският
закон се прилага спрямо факти, които са се про-
явили преди неговото влизане в сила или когато
тези факти не са били уреждани от друг закон, а
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новият закон ги въздига в юридически факти за
пръв път и им придава правно действие с обратна
дата, говорим за обратно действие на гражданския
закон.11

Такова обратно действие на гражданския закон
създава новата норма на чл. 4а ЗСПЗЗ. В
ЗСПЗЗ не съществуваше възможност ползувате-
лите на земеделска земя – арендаторите или нае-
мателите, да изкупят ползваната от тях земя, ако
собственикът я продаде на трето лице, без да я е
предложил преди това на тях и те да са отказали да
я изкупят. Правоотношенията между собственика
на земеделската земя и ползувателите – арендато-
ри или наематели, са възникнали при действието
на ЗСПЗЗ, преди влизането на Закона за изме-
нение и допълнение на ЗСПЗЗ (ДВ., бр. 13 от 9
февруари 2007 г.) в сила и при тогавашната
уредба на арендните и наемните отношения зако-
нът не е допускал възможност, земеделската земя
да бъде изкупена от нейните ползуватели. Дей-
ствието на Закона за изменение и допълнение на
ЗСПЗЗ за в бъдеще означава: създадените право-
отношения между собственика на земеделската
земя и ползувателите по силата на договор за
аренда или договор за наем да продължат да бъдат
нормирани от правилата на ЗСПЗЗ от преди
изменението и допълнението с чл. 4а, а въведено-
то право на изкупуване с този член да се отнася
само за онези арендни или наемни отношения,
които са се породили след създаването на правило-
то на чл. 4а, с което се въвежда изкупуването на
земеделската земя от нейните ползуватели.

Въпросът за продажбата на земеделската земя
от нейния собственик на ползувателите, на които
той я е предоставил с договор за аренда или дого-
вор за наем, до изменението и допълнението на
ЗСПЗЗ и въвеждането на изкупуването по чл. 4а,
не беше уреден изрично в закона. Ноторното
обстоятелство, че собственикът на недвижимия
имот може да се разпорежда с него, не се нуждае
от изрично прогласяване. Затова при сключването
на договорите за аренда или наем с ползувателите
собственикът на земеделската земя изхожда от
позицията на закона, че е напълно свободен да
сключи тези договори и да определи тяхното

съдържание (чл. 9 ЗЗД), доколкото то не проти-
воречи на повелителните норми на закона и на
добрите нрави. И че след като изтече срокът на
тези договори, а при определени в закона условия
и отговорност и преди това, той може да получи
обратно владението на своята земеделска земя,
като е свободен отново да прецени с кого и при
какви условия да сключи сделка за тяхното изпол-
зване.

Свободата му на собственик позволява, въпре-
ки че е сключил с ползувателите договори за арен-
да или наем, да се разпореди чрез продажба с
трето лице със земеделската земя, без да я предла-
га на ползувателите за изкупуване. С такава про-
дажба на трето лице извън кръга на арендаторите
или наемателите той не накърнява правата им,
произтичащи от договора. Вписаните в имотния
регистър договори за наем или аренда върху земе-
делска земя, за срок по-дълъг от една година, имат
действие и по отношение на приобретателя. 

Затова не може да има съмнение, че когато
законодателят с чл. 4а (нов) ЗСПЗЗ създава
задължения за собствениците на земеделските
земи да ги предложат за изкупуване на ползувате-
лите, с които са сключили  договори за аренда или
наем, преди да продадат на трети лица земеделска-
та земя, той придава обратно действие на тази
норма и я отнася спрямо факти, които са настъпи-
ли преди влизането на Закона за изменение и
допълнение на ЗСПЗЗ в сила. 

Решението на законодателят е в нарушение на
чл. 14, ал. 1 ЗНА, който предвижда, че обратна
сила на нормативен акт може да се даде само по
изключение и то с изрична разпоредба.

Трудно може да се заподозре законодателят в
намерение да саботира и пречи на оборота със
земеделските земи. Новият член 4а ЗСПЗЗ
обаче, струва ми се, ще има именно такава роля.

Едва ли може да бъде проследен и генезисът на
законодателната идея за включването на чл. 4а
ЗСПЗЗ в по-големия и общ Законопроект за
изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. Ако това се
окаже възможно, вероятно в дъното на нормо-
творческата идея за чл. 4а ЗСПЗЗ ще се появи
елементарен, недобре обмислен и балансиран
лобистки интерес, който ще се окаже, че няма да
допринесе полза, но ще има голямо възпиращо
въздействие върху оборота със земеделска земя и
усилията, чрез този оборот земеделската земя да
бъде направена работеща.

НАСЛЕДЯВАНЕ 

И НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ
Проф. дюн Цанка Цанкова

I. УРЕДБИ
1. Наследяването присъства в работата на нота-

риуса ежедневно. Въпреки че уредбата на наслед-
ствените отношения е стабилна, непрекъснато
възникват нови и нови въпроси. А нотариусът
трябва да дава точни отговори, за да окаже съдей-
ствието и да извърши удостоверяването, възложени
му като отговорна държавна функция. Целта на
настоящите бележки е да потвърдим основни поло-
жения на наследственото право и дадем отговор на
въпроси, които законодателството поставя. 

Конституцията на Република България про-
възгласява в своя чл.17, ал.1, че правото на соб-
ственост и на наследяване се гарантира и защита-
ва от закона. Това не е ново положение, въведено
едва през 1991 г. Правото на наследяване като
конституционен принцип е закрепено още през
1947 г. Гражданското право допуска наследяване,
включително и на земеделските земи, дори в
периода на социалистическото обобществяване на
селскостопанската дейност. Защото през целия
период на действие на социалистическите закони е
запазена формално собствеността на физическите
лица върху тези земи. Друг е въпросът за особе-
ния режим, на който те са подчинени, което се
отразява и върху притежанието и върху наследя-
ването им (срв. чл.71ЗН, отменен през 1992 г.).

Конституцията допуска наследяване на земя от
чужденци. До изменението на чл.22 с §2 на
ЗИДКонст. (ДВ, бр.18 от 2005 г.) допустимо
беше само наследяването по закон. С изменение-
то се разшири възможността за придобиване на
земя от небългарски граждани. Установи се поло-
жението чужденци и чуждестранни юридически
лица да могат да придобиват право на собственост
върху земя при условията, произтичащи от при-
съдиняването на Република България в Европей-
ския съюз или по силата на международен дого-
вор, или чрез наследяване по закон. Така се раз-
шири възможността и за наследяване с междуна-
роден елемент. Що се отнася до основанието –
международен договор, изрично в заключителна-
та разпоредба на ЗИДКонст. се казва, че §2 не се

прилага към заварените международни договори.
Тези положения намериха отражение в Закона за
собствеността. 

Освен посоченото с изключително важно зна-
чение конституционно положение трябва да се
има предвид, че отношение към дейността на
нотариуса, свързана с наследяването, има новият
Граждански процесуален кодекс, в действие от 1
март 2008 г. и преди всичко уредбата на нотари-
алното производство- чл.569 – чл.594 ГПК. 

Кодексът на международното частно право
(ДВ, бр.42 от 17 май 2005 г.) съдържа отделна
глава девета „наследствени отношения“ – чл.89–
чл.92, посветена на основните институти на
наследственото право с международен елемент.
Значение имат и разпоредбите, които определят
компетентността на българските съдилища по
делата, свързани с наследяване, както и разпоред-
бите относно правното положение на физически-
те лица (чл.48–чл.55) и регламентацията на
семейните отношения с международен елемент. В
уредбата в сравнение с вътрешното право се раз-
криват два основни момента: 

диспозитивността – наследодателят има въз-
можност да избере приложимото материално
право и 

разделният статут на имуществото – по-сво-
бодно разбиране за наследството като съвкупност
от права и задължения.

Режимът на наследяване се определя от съчета-
но прилагане на няколко критерия: приложимо
право според закона и избора на наследодателя;
неговото гражданство; неговото обичайно место-
пребиваване; местонахождението на вещите; тех-
ния вид.

Промяната на самия Закон за наследството
през 1992 г. (ДВ, бр.60/1992), както и следва-
щите макар и по-ограничени по обхват промени,
поднасят все нови и нови казуси, свързани преди
всичко със съдбата и притежанието на реституира-
ните имоти. 

2. Решаването на всеки наследственоправен
казус отново потвърждава основното за обектив-
ното ни наследствено право положение:

Определянето на субектите на наследственото
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правоприемство и техните наследствени права е в
зависимост от уредбите в семейното право и про-
мените в семейното законодателство. Достатъчен
е примерът с разпоредбата на чл.14, ал.7 на СК от
1968 г., която определя наследственоправното
положение на преживелия съпруг, когато той
сънаследява с деца. Установеният различен режим
– за личните имущества на наследодателя и за
частта му от прекратената със смъртта съпружеска
имуществена общност, се отнася за всички
наследства, открити през периода на действие на
кодекса, т.е. от влизането му в сила (ДВ, бр.23 от
1968 г.) до 1 юли 1985 г. Що се отнася до въпро-
си de lege ferenda, можем да посочим възможната
дискусия за наследяване по закон от партньора по
фактическото съпружеско съжителство. И ако
бихме отрекли това категорично, защото партньо-
рът по съжителството няма качеството на съпруг
(няма сключен брак с наследодателя), не следва да
сме така категорични, ако разглеждаме възмож-
ността и търсим обосновка на признаване на
отделни права, например правото върху обикно-
вената покъщнина, правото на издръжка post
mortem, като акцентът се постави върху съвмест-
ния живот на семейни начала и съдържанието на
фактическата, макар и небрачна връзка.  

Обектите на наследяване се определят от уред-
бите на притежанието на физическите лица и
вещното право. А те стават все по-разнообразни и
по-многобройни. И усложняват задачата на нота-
риусите. И тук яркият пример е притежанието и
правоприемството при земеделските земи и всич-
ки имоти, чиято частна собственост е възстанове-
на с реституционните закони след 1989 г.  

3. Наследяването е правоприемство. За да се
осъществи, е необходимо правоприемникът да
има способност да наследи. В уредбата на положе-
нието на заченатия (чл.2 ЗН) и недостойния
(чл.3 и чл.4 ЗН) няма промяна. От 1997 г.
(ЗИДЗН, ДВ, бр.117) обаче е установена законо-
ва презумпция в чл.10а ЗН: когато няколко лица
са починали и не може да се установи последова-
телността на настъпване на смъртта на всеки от
тях, се счита, че по-възрастният е починал преди
по-младия. Това означава, че се дава превес на
правоприемството по наследствена трансмисия
пред наследяването по право на заместване.
Последицата е много важна – ще се призове да
наследи имуществото на по-възрастния всеки с
право да наследи по-младия (чл.57 ЗН). За най-

честия практически случай: ще наследят не само
децата на по-младия, но и неговият преживял
съпруг.  

Припомняйки правната уредба, следва да
отбележим, че в понятието „наследник“ може да се
вложи различен смисъл: лице, способно да насле-
дява; лице, което е призовано да наследи опреде-
лен наследодател, т.е. за което се е породило
субективно право на наследяване; лице, което е
приело наследството и е станало правоприемник.
Важно е да отбележим още, че опрощаването на
недостойния може да се извърши изрично не само
със завещание – саморъчно или нотариално, но и
с акт с нотариално заверено съдържание. И в този
случай трябва да се спазят всички изисквания на
процесуалния закон (ГПК) и на ЗННД за нота-
риалния акт, като свидетелстващ волеизявлението
на наследодателя официален документ.

4. Наследството се открива в момента на
смъртта на наследодателя в последното му место-
жителство. Вече няма съмнение, че след приема-
нето на Закона за гражданската регистрация през
1999 г. местооткриването е по последния постоя-
нен адрес на починалия.

Кодексът на международното частно право
борави и с понятието обичайно местопребивава-
не. Съгласно чл.48, ал.7 КМЧП под обичайно
местопребиваване на физическо лице по смисъла
на кодекса се разбира мястото, в което то се е уста-
новило преимуществено да живее, без това да е
свързано с необходимост от регистрация или раз-
решение за пребиваване или установяване. За
определянето на това място трябва да бъдат спе-
циално съобразени обстоятелства от личен или
професионален характер, които произтичат от
трайни връзки на лицето с това място или от наме-
рението му да създаде такива връзки. Очевидно е,
че формалният белег – регистрация, заявление,
разрешение, тук отстъпва на фактическото поло-
жение и на субективния елемент. А това открива
пред нотариуса възможност за преценка. Обичай-
ното местопребиваване определя приложимото
право при наследяването на движимите вещи
(чл.89 ал.1), а приложимото право определя и
момента и мястото на откриване на наследството
(чл.91, т.1 КМЧП)1. 

5. След отмяната на чл.50 ЗН през 1992 г.

1Вж. Цанкова, Ц. За Кодекса на международното
частно право, Нот. бюлетин, бр.4/2005.

приемането на наследството е безсрочно. Па-
раграф 9 от преходната разпоредба на ЗИДЗН
(ДВ, бр. 60 от 1992 г.) придаде обратно дей-
ствие на тази отмяна и за откритите преди влизане
на закона в сила наследства, по които не е напра-
вено възражение за изтекла давност. Безсрочно е
приемането по наследство на имотите, собстве-
ността върху които се възстановява. 

Приемането може да бъде изрично или мълча-
ливо. То може да бъде обикновено или с опис.
Приемането по опис е винаги изрично и се
извършва по правилата на специалното охрани-
телно производство, уредено в глава 52 на ГПК
„Производство по открито наследство“, чл.553–
чл.559. В производството няма съществени про-
мени в сравнение с уредбата по отменения ГПК.
Принципът е, че запечатването на имуществото се
извършва по местооткриването на наследството
или по местонахождението на имуществото.
Искане  за това могат да направят посочените в
чл.554 ГПК лица. Районният съдия може да
възложи запечатването на общината или кмет-
ството, а по искане на молителя (това е новото в
уредбата) и на съдебен изпълнител. Не е направе-
но разграничение между държавен и частен съде-
бен изпълнител.

6. Отказът от наследство е само изричен и се
извършва по реда на чл.49 ЗН, с вписване в пред-
назначената за целта книга за приемане и отказ от
наследство. Заявлението се подава до районния съд
по местооткриването на наследството. Практиката
е установила изискване за нотариална заверка на
подписа на заявителя. Макар отказът да е личен акт
на призования към наследяване, изискването и
проблемите, които поставя изменението на чл.37
ЗЗД ( § 23 прех. и закл. разпоредби на ГПК), тук
също могат да се поставят2.

Що се отнася до приемане на „новооткритото
наследство“ по чл.91а ЗН, отказът на наследника
от наследството на наследодателя, извършен преди
възстановяването на собствеността върху одържа-
вените или обобществените имоти, не е пречка за
приемане. Вж. Решение 416/26.07.2004 г. по
гр.д. 844 /2003, 1 гр.о. ВКС, в което е казано:
„Разпоредбата на чл. 91а ЗН изисква наличието
на две кумулативно дадени предпоставки –
отказът от наследство да е направен след одържа-

вяването на имота и преди възстановяването по
реда на ЗСПЗЗ. Чрез използваната фикция
„новооткрито наследство“ не се променят нито
времето на откриване на наследството, нито опре-
делените от закона към този момент лица, призо-
вани към наследяване“. (Вж.ТР ОСГК № 1 от
1998 г.)

7. Законът за наследството урежда наследяване
по закон и по завещание. Възможно е съвместява-
не у едно лице на качеството на наследник по закон
и по завещание. Завещанието може да съдържа
общи завещателни разпореждания и тогава право-
приемството е универсално – облагодетелстваното
лице има качеството наследник. Може да съдържа и
частни завещателни разпореждания (завети). Тога-
ва облагодетелстваният е частен правоприемник –
заветник. Българското наследствено право не
допуска договор за наследство. Той е нищожен на
основание чл.26, ал.1 ЗЗД.

II. НАСЛЕДЯВАНЕ ПО ЗАКОН
8. Наследяването по закон е уредено в

чл.5–10 ЗН. Има и специални правила за насле-
дяване на имотите, чиято собственост е възстано-
вена на основание реституционните закони –
чл.9а, 91а ЗН, § 9 на ЗИДЗН от 1992 г. 

По закон могат да наследят роднини на насле-
додателя и неговия съпруг.

Роднините се призовават в последователност,
определяна като редове. Всеки следващ ред се при-
зовава, ако няма наследници от предходния ред.
Изключение от това положение има само при
наследяването по право на заместване – чл.10 ал.1
и ал. 2 ЗН. В чл. 6, чл. 7 и чл. 8 ЗН се казва,
наследодателят да „не е оставил“ наследници от
предходния ред. Това трябва да се разбира като
„няма“ наследници – защото няма родени (или
поне заченати) такива наследници, те са починали
преди наследодателя, те са недостойни, те са се
отказали или не са приели наследството в хипоте-
зата на чл.51 ЗН в срока, определен от съда.

Редовете по българското наследствено право се
основават на степените на родство, а не на род-
ствената линия. С изменението на Закона за
наследството през 1992 г. се установиха четири
наследствени реда.

Първи ред са децата, а по право на заместване
и техните низходящи. Заместването е без ограни-
чение в степените. Заместващите наследяват по
колена. 

2Вж. Цанкова, Ц. За правата на наследниците по
закон при отказ от наследство, Нот. бюлетин,
бр.2/2004.
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Проведен е принципът на равенство в насле-
дяването на всички деца на наследодателя: равен-
ство на половете – още от 16.10.1944 г. устано-
вено със специалния Закон за изравняване на
правата на лицата от двата пола; равенство на
брачни и извънбрачни деца, установено с Наред-
бата-закон за брака от 12 май 1945 г.; равенство
на родни и осиновени деца. Осиновените, както
при пълно, така и при непълно осиновяване,
наследяват осиновителя с дял, равен на дела на
всяко родно дете (чл.61 и чл.62 СК). Така е и по
предходните уредби на осиновяването.

Втори ред са родителите или преживелият от
тях. Осиновителите са в правното положение на
родителите. Все пак следва да се има предвид, че по
ЗЛС при непълното осиновяване право да насле-
ди осиновения (разбира се, при условие че той
няма наследници от първи ред) е имал рожденият
родител, а не осиновителят. Това се отнася до всич-
ки наследства, открити в периода до 1961 г.

Трети ред обхваща възходящи от втора или
по-горна степен и братя и сестри. Първата група
има право общо на 1/3 от наследството, а втората
2/3. Тази част се дели в равен дял на лицата в гру-
пата. Отклонение от равенството в дела е устано-
вено в чл.8, ал.3 ЗН – непълнокръвните, едноу-
тробни или еднокръвни, братя и сестри получават
половината от дела на пълнокръвните. Наследява-
нето по заместване, съгласно чл.10, ал.2 ЗН е за
деца и внуци на братя и сестри. След промяната
на Закона за наследството през 1992 г. и разши-
ряването на кръга наследници по закон до родство
по съребрена линия до шеста степен включително,
ВКС, с тълкувателно решение на ОСГК
№1/1998 г., прие, че заместването в третия ред е
без ограничение на степените на низходящите на
братята и сестрите.

Четвърти ред включва роднините на наследо-
дателя по съребрена линия до шеста степен вклю-
чително. В действие е общото правило – по-близ-
кият по степен изключва по-далечния по степен
роднина. Създаден с изменението на ЗН от
1992 г., той се отнася само до наследства, откри-
ти след влизането му в сила, т.е. 27.07.1992 г.
Затова наследници от четвърти ред не могат да
наследят реституираните имоти на наследодателя,
който е починал преди тази дата. Призоваването
на наследници от четвъртия ред се допуска само
при кумулативна даденост на две условия: първо,
да няма наследници от предходните редове и

второ, да няма и преживял съпруг. Така например
в Решение №744 от 18.11.2005 г. по гр.д.№
350/05 г. І гр. отд. ВКС (Бюл 11/2005 г.) се
казва: „Роднините по съребрена линия от четвър-
та до шеста степен включително наследяват като
наследници от четвърти ред само ако наследодате-
лят не е оставил низходящи, възходящи, роднини
по съребрена линия до трета степен, както и пре-
живял съпруг.

Преживелят съпруг изключва роднините по
съребрена линия от четвърта до шеста степен
включително, независимо от продължителността
на брака“. В Решение № 608 от 7.11.2005 по
гр.д. №4216/05, І гр.отд. ВКС, Бюл.
9/2005 г. се казва, че употребеният в текста на
чл. 8, ал.4 ЗН израз „и низходящ по степен“ не
урежда наследяване по право на заместване, а има
предвид евентуална конкуренция между низходя-
щи на по-близък по съребрена линия и по-далеч-
ния по степен роднина. Това решение отразява
правилното разбиране и трайната съдебна прак-
тика (Тълкувателно решение ОСГК на ВС
№3/1994 г.). 

9. Наследственоправно положение на съпру-
га – чл.9 ЗН. 

Съпругът на починалия сънаследява с наслед-
ниците роднини от първите три реда. Делът му се
определя в зависимост от реда, с който сънаследя-
ва. Съгласно чл.9, ал.1 ЗН съпругът наследява
част, равна на частта на всяко дете. При конку-
ренция с втория или третия ред частта му зависи
зависи от продължителността на брака – открива-
не на наследството преди навършване на 10 годи-
ни или след навършване на 10 години (чл.9 ал.2
ЗН).

Съпругът изключва от наследяване четвъртия
ред (вж. напр. Решение №689 от 28.12.2005г.
по гр.д. № 267/05, І гр.отд, Бюл.8/2005 г.). 

Много оспорваната разпоредба на чл.9а не
засяга наследствените права на преживелия
съпруг. Той винаги ще наследи реституираните
имоти на наследодателя, дори да е „последващ
съпруг“, в смисъла, възприет от съдебната практи-
ка, щом е жив към момента на възстановяване на
собствеността. Разпоредбата намира приложение,
когато наследници роднини на преживелия съпруг
претендират за наследство на реституираните
имоти. Трябва да са налице следните комулативни
предпоставки: бракът да е сключен след одържавя-
ването на имотите или включването им в ТКЗС

или други селскостопански организации; съпругът,
чиито наследници претендират права в съсобстве-
ността, да е преживял съпруга – собственик; от
брака да няма родени или осиновени деца; прежи-
велият съпруг да е починал преди възстановяване-
то на собствеността. Така в Решение №728 от
12.10.2007 г. по гр.д. № 834/2006 г., ІІ
гр.отд. на ВКС, Бюл. 4/2007 г. се посочва, че с
приемането на чл.9а ЗН не се отнемат вече
възникнали по силата на ЗВСОНИ права на соб-
ственост, а само се урежда кръгът на лицата, в
чийто патримониум се възстановява събственост-
та върху одържавените имоти, когато и техният
бивш собственик и преживелият му съпруг са
починали преди възстановяване на собствеността
и от брака им няма родени или осиновени деца.
Когато бившият собственик е имал два брака с
едно и също лице, първият от които е сключен
преди одържавяването на имота, но прекратен с
развод, а вторият – сключен след одържавяването
на имота, преживелият съпруг има качеството на
„последващ съпруг“ по смисъла на чл.9а ЗН.

10. Когато няма наследници по закон и по
завещание, чл.11 ЗН определя, че наследството се
получава от държавата. Със ЗИДЗН от 1999 г.
(ДВ, бр.96 от 1999г.) се предвиди определени
имущества да се получават от общините. Това са
движими вещи; жилища, ателиета и гаражи; пар-
цели и имоти, предназначени предимно за
жилищно застрояване. Правото се поражда за
общината, на чиято територия те се намират. Това
показва, че е възможно различните обекти да се
придобият от различни общини.

Както държавата, така и общините трябва да
приемат по опис. Ограничението по чл.61 ЗН
описът да бъде извършен в тримесечен срок от
узнаването за откриването на наследството не се
отнася до тях. Те винаги носят ограничена отго-
ворност (арг. чл.60, ал.2 ЗН).

11. Откриването на наследството се удостове-
рява с акт за смърт. Кои са наследниците по закон
се установява от удостоверение за наследници. То
се издава от длъжностното лице по гражданското
състояние по местооткриването на наследството,
т.е. последния постоянен адрес на починалия.
Удостоверението отразява семейноправната връз-
ка на родство и брак. Длъжностното лице няма
компетентност да определя кои са наследниците и
какви са техните дялове от наследството. Тези
въпроси се решават от нотариуса въз основа на

данните за родството на посочените в удостовере-
нието лица и регламентираното в императивните
правила на ЗН. Нотариусът винаги може да
извърши проверка на отразените в удостовере-
нието за наследници данни и да поиска допълни-
телни доказателства относно факти, релевантни за
извода му дали е възникнало право на наследява-
не. Законът осигурява възможност на нотариуса
да проверява и изяснява обстоятелствата във връз-
ка с удостоверяването на наследствените отноше-
ния с разпоредбата на чл.19 ЗННД, която е кон-
кретен израз на общото задължение, предвидено в
чл.18 ЗННД за съдействие и уважение при
изпълнение на неговите функции.

Отказът на длъжностното лице да издаде удо-
стоверение за наследници може да се обжалва по
административен ред съгласно правилата на Адми-
нистративния процесуален кодекс (ДВ, бр.30 от
2006 г., в сила от 12.07.2006 г.). Основание е
чл.145, ал.2, т.3 АПК – на обжалване подлежат
решенията по искания за издаване на документи от
значение за признаване, упражняване или погася-
ване на права и задължения. Срокът е 14 дни от
съобщаването на решението на административния
орган. Съгласно чл.149, ал.2 АПК мълчаливият
отказ и мълчаливото съгласие могат също да се
оспорят. Срокът е едномесечен и започва от изти-
чане на срока, в който административният орган е
длъжен да се произнесе.

III. ЗАВЕЩАНИЕ
1. Завещанието е единствената по нашето

право сделка mortis causa. Определяме го като
личен, едностранен, формален, отменим акт на
безвъзмездно разпореждане на физическо лице с
имущество за след смъртта в полза на едно или
няколко лица. 

Завещанието е винаги формален акт. Формата
е за действителност. Законът установява две
форми за извършването му – саморъчна и нота-
риална. Устното завещание няма правно дей-
ствие. Старият Закон за наследството от 1890 г.
урежда и тайно завещание – една много усложне-
на форма (чл.66–чл.68).

2. Саморъчното завещание е действително,
ако е написано собственоръчно от завещателя,
датирано е и е подписвано от него. Нотариалните
действия по саморъчното завещание са свързани с
приемането му за пазене, връщане на завещателя
на приетото за пазене завещание и обявяване на
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завещанието след смъртта на завещателя. 
3. Уредбата на пазенето от нотариус в ЗН е

лаконична – чл.25 ЗН. Завещанието се предава в
затворен плик, като протоколът за предаване се
написва върху самия плик. Протоколът се под-
писва от лицето, предало плика, и от нотариуса.
Нотариусът няма право, нито задължение да про-
верява съдържанието на плика и да се произнася
по действителността на саморъчното завещание, с
оглед спазване на формата и клаузите в неговото
съдържание. Разбира се, той винаги може освен
удостоверителната дейност да извършва консул-
танска дейност съгласно чл.22 ЗННД.

В ЗННД, чл.28а е посочено, че нотариусът
води регистър за вписване предаването за пазене,
връщането и обявяването на саморъчните завеща-
ния. Завещанието се пази 100 години.

4. ГПК в уредбата на нотариалните производ-
ства, чл.594 „съхраняване на документи и
книжа“ посочва (както и чл.488б ГПК отм.), че
предаването на документи и книжа за съхранение
става със съставянето на приемателен протокол в
два еднообразни екземпляра, които се подписват
от молителя и от нотариуса и единият екземпляр
се завежда в специален регистър. Връщането им
става на молителя или на „неговите наследници“,
или на „нарочен пълномощник“. Те подписват
предавателен протокол, който се завежда в реги-
стъра. „Нарочен пълномощник“ означава, че
пълномощното трябва да бъде специално за целта
– връщане на оставените документи или книжа.

Според ЗН връщането на депозираното за
пазене саморъчно завещание трябва да стане в
присъствието на двама свидетели, като се отбелязва
в специалния регистър. Бележката в него, освен
протокола, се подписва от завещателя, двамата
свидетели и от нотариуса. Очевидно е, че има раз-
лика между това, което установява общо ГПК и
чл.26, ал.1 ЗН, която изрично посочва, че заве-
щанието може да се върне само лично на завещате-
ля. Трябва да се спазва специалният закон – ЗН.
Той дава гаранциите на завещателя за запазване и
изпълнение на неговата последна воля, а именно:
връщането на завещанието само лично на завеща-
теля и винаги в присъствието на двама свидетели.
Не може да се върне завещанието дори на изрично
упълномощен, нито на наследници, каквито впро-
чем до откриването на наследството няма.  

5. Саморъчното завещание се обявява, незави-
симо дали е било пазено у нотариус. Обявяването

винаги е след смъртта на завещателя. Това става по
реда, посочен в чл.27 ЗН. Нотариусът трябва да
извърши всички посочени в него технически дей-
ствия, които се отразяват в протокол. Към него се
прилага завещанието (както правилно се изразява
ЗН „книгата“, на която е написано завещанието).
Всяка страница се приподписва от лицето, пред-
ставило завещанието, респ. поискало обявяването,
когато то се съхранява от нотариуса. В протокола
се отбелязват външните белези на завещанието,
това което прави впечатление при външния оглед.
Нотариусът може да насрочи обявяване и служеб-
но, когато му стане известно, че наследството е
открито. Всяко заинтересувано лице може да
поиска от районния съдия да определи срок за
представяне на завещанието, което се пази у друго
лице, за да бъде то обявено от нотариус.

6. Нотариалното завещание, както и саморъч-
ното, съдържа волеизявлението на завещателя. То
има конститутивно действие (чл.569, озаглавен
нотариални удостоверявания, в т.1 посочва прав-
ните сделки с нотариални актове). За разлика от
другите нотариални актове актът, удостоверяващ
сделката завещание, задължително се подчинява на
специалните изисквания на чл.24 ЗН. Те се отна-
сят до изявяването и засвидетелстването на воле-
изявлението на завещателя, които са и същинските
действия по съставянето на завещанието. Общите
правила на ГПК за нотариалните производства
имат субсидиарно значение. Подготвителните дей-
ствия за извършването на завещанието, които са
вън от фактическия състав на правния акт завеща-
ние, трябва да отговарят на изискванията на про-
цесуалния закон, доколкото тяхната цел е провер-
ка на наличието на условията, за да се извърши
законосъобразно актът, и те са предвидени именно
в ГПК. Приложението ще бъде съответно, защото
сделката със своето действие за след смъртта на
направилия волеизявлението се отличава от всички
други сделки, които визира ГПК. 

Най-общо подготвителните действия обхващат:
– Писмена молба на лицето – страна по про-

изводството;
– Проверка на самоличността на завещателя; 
– Проверка на неговата способност да завещава; 
– Проверка на самоличността и на дееспособ-

ността на двама свидетели, които отговарят и на
условието да не съществува пречка за свидетел-
стване (чл.578, ал.4 и ал.5ГПК). Те присъстват
при извършването на всички действия по изготвя-

не на завещанието и го подписват.
7. Завещанието се съставя от нотариус. Заве-

щателят е свободен в избора на нотариус. В
чл.570, ал.2 ГПК е възпроизведено правилото на
чл.466, ал.2 ГПК отм. относно местната компе-
тентност на нотариусите – нотариалните завеща-
ния могат да се извършват от всеки нотариус без
оглед на връзката между района на неговото дей-
ствие и нотариалното удостоверяване. Това е
съществена разлика от компетентността за
извършването на нотариални актове за прехвър-
ляне на собственост и учредяване на вещни права
и удостоверяване на собственост върху недвижим
имот, който случай е уреден в ал.1 на чл.570
ГПК. При него е установена обвързаща нотариу-
са компетентност съобразно местонахождението
на имота – компетентен е нотариусът, в района на
който се намира имотът.

8. В чл.575 ГПК, уреждащ отвода на нотари-
уса, виждаме в сравнение с разпоредбата на чл.471
ГПК отм. нови основания за отвод. Добавено е, че
нотариусът не може да извършва нотариални дей-
ствия, когато страна в производството е лицето, с
което той живее във фактическо съпружеско съжи-
телство или когато нотариусът е приемно семей-
ство на лицето. Отразено е новото в семейноправ-
ната регламентация – Закона за закрила на детето,
и фактическото положение, което може да се отра-
зи върху изискването за безпристрастност на нота-
риуса при осъществяване на дейността му. Член 23
ЗННД изрично установява, че нотариусът е длъ-
жен да разгледа всички искания за съдействие,
„освен ако е заинтересуван от извършване на
поисканото действие или се намира със страната в
особени отношеня, които пораждат основателно
съмнение в неговата безпристрастност“. В тази
насока е и чл.24 ЗННД, който посочва, че нота-
риусът не може да взема страна при изпълнение на
служебните си функции. 

Нотариусът може да бъде определен от заве-
щателя за изпълнител на завещанието. Такова
волеизявление не е пречка нотариусът да извърши
нотариалното завещание. В тази хипотеза е
неприложим чл. 575 ГПК и определянето за
изпълнител не е основание за отвод на нотариуса.

И за нотариалното завещание ще важи поло-
жението за обжалване отказа на нотариуса да
извърши поискано нотариално действие. В
чл.577, ал.3 ГПК във тази връзка е установено
положение, което не съществува в съответстващия

му чл.473 ГПК отм. за обжалване на отказа.
Попълнена е една празнота. А именно, когато по
частната жалба на молителя отказът бъде отменен
от окръжния съд, вписването, отбелязването или
заличаването се смята за извършено от момента
на подаването на молбата за него. Явно прецизи-
раното правило е в защита на субектите, нужда-
ещи се от нотариалното удостоверяване.  

9. Член 24 ЗН императивно установява еле-
ментите на формата на нотариалното завещание и
поредността, в която те се осъществяват: 

– Устно изявяване на волята от завещателя;
– Записване от нотариуса на изявяваната от

завещателя воля, така както е изразена;
– Прочитане от нотариуса на записаното;
– Отбелязване от нотариуса на изпълнението

на формалностите;
– Подписване на завещанието от завещателя,

от свидетелите и от нотариуса.
Не е необходимо завещателят да доказва при-

тежанието на завещаваните имущества. Въпросът
ще се постави след откриване на наследството. В
Решение №140 от 17.03.2006 г. по гр.д.
№797/05, І гр.отд. ВКС (Бюл. 3/2006) се
разглежда много важна житейски хипотеза. Който
се позовава на придобивна давност, трябва да до-
каже не само че е ползвал имота, но и че е проме-
нил намерението си и е завладял частите на съна-
следниците. Промяната в намерението трябва да
бъде демонстрирана чрез предприемането на
конкретни действия, които да станат достояние на
сънаследниците и да показват несъмнено, че
наследникът, който упражнява фактическата
власт, отрича техните права върху вещта и я държи
само за себе си.

10. Нотариусът има делегирана от държавата
удостоверителна власт. Той разглежда отправени-
те до него искания за съдействие и извършва пред-
видените в законите нотариални действия При
изпълнение на своите функции той се подчинява
само на закона. 

Нотариалното съдействие се изразява в удосто-
веряване на определени от закона частноправни
актове и други правнорелевантни обстоятелства
(чл.569 ГПК), чието осъществяване или неосъ-
ществяване нотариусът засвидетелства със собстве-
ното си удостоверително волеизявление. В чл. 574
ГПК е посочено, че не могат да се извършват нота-
риални действия относно противоречащи на зако-
на или на добрите нрави сделки, документи или
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други действия, а съгласно чл.576 ГПК наруше-
нието на чл.574 ГПК прави нотариалното удосто-
веряване нищожно. Тези разпоредби не казват
нищо ново в сравнение с ГПК отм. Те показват
само, че подчинението на закона остава основно и
безусловно изискване на нотариалната дейност.  

Нотариусът е длъжен да опазва правата и
законните интереси на страните – чл.25 ЗННД.
Изпълнението на това задължение е от особена
важност при съставяне на нотариалното завеща-
ние. Той трябва да изясни волята на завещателя,
фактическото положение, ясно и недвусмислено,
разбираемо за завещателя, да посочи и обясни
правните последици от съставянето на завещание-
то. В общата уредба на нотариалния акт, в чл.579
ГПК, озаглавен „издаване на нотариалния акт“ в
своята ал.1, в сравнение с чл.475 ГПК отм., е
предвидено нещо ново и много важно в изпълне-
ние на формалните изисквания за акта. След про-
читането и одобряването му участващите лица
„изписват името си и полагат подписа си пред
нотариуса“. Новото е изписването на името. Във
втората част на разпоредбата е казано: „ако актът
вече е подписан, изписват пълното си име и пот-
върждават своите подписи“. В чл.580 ГПК
относно съдържанието на нотариалния акт, т. 6
казва, че в съдържанието трябва да има: „подпис и
изписано пълното име на страните или техните
представители и подпис на нотариуса.“ Тук
възникват два въпроса :

Първият и общ въпрос: Дали изискването по
ал.1 има различно съдържание в първата хипотеза
– подписване пред нотариуса, където се говори
само за изписване на името, и втората хипотеза –
положени вече подписи, които трябва да бъдат
потвърдени от участващите лица, изписване на
пълното име. Още повече че в следващия чл.580
ГПК относно съдържанието на нотариалния акт, в
т.3 е посочено да се съдържа в акта пълното име и
ЕГН на участващите в производството лица и
съответно в т.6 се иска изписването на пълното
име на страните или техните представители. Спо-
ред мен разлика в изискването няма. Касае се за
редакционен недостатък. И при двете хипотези
трябва да има изписване на пълното име. Кое е то
се определя от документа за самоличност в съот-
ветствие със Закона за гражданската регистрация.
Ако не бъде сторено това, последицата е много
сериозна: има нарушение на чл. 579 и на чл.580,
т.6 и нотариалното действие ще бъде нищожно

съгласно чл.576 ГПК, който изброява изрично
основанията за нищожност. 

Изискването за изписване на пълното име се
отнася и до констативния нотариален акт по обстоя-
телствена проверка (чл.588, ал.1, т.2 ГПК). Макар
неизпълнението на това изискване да не е посочено
в чл.576 изрично като основание за нищожност,
това следва от препращането, което ал.2 на чл.588
ГПК прави към разпоредбите за издаване и съдър-
жание на нотариалния акт за сделки.

Вторият въпрос е по-конкретен. Дали изис-
кването за изписване на пълното име в съдържа-
нието на акта и при подписа се отнася и до нота-
риалното завещание. И тъй като чл.580, т.3
ГПК изисква и посочване на единния граждански
номер, дали това ще е нов елемент във формата на
нотариалното завещание. От преходните и
заключителните разпоредби на ГПК от 2008 г. се
вижда, че Законът за наследството не е променен.
Непроменена е и уредбата на нотариалното заве-
щание. Следователно относно акта на нотариал-
ното завещание материалният закон не включва
такова изискване. Не може според мен то да се
обоснове и по тълкувателен път. А и не е необхо-
димо, защото специалната уредба на ЗН пре-
движда в чл.24 само подпис. Освен това с изме-
нението на чл.24 ЗН ( ДВ, бр.104 от 1996 г.)
беше добавено едно ново изр.4 на ал.2, в което се
казва: „За съставяне на нотариалното завещание
нотариусът се ръководи от чл.474, ал.1 и ал.2
ГПК“. При съпоставката на този текст с текста на
новия ГПК се вижда, че текстът на чл.474, ал.1 и
ал.2 е възпроизведен без никакви изменения в
чл.578, ал.1 и ал.2. От друга страна, както и по
ГПК отм. и в новия ГПК, чл.576 относно
нищожността на акта не предвижда изрично
нищожност за тази хипотеза, а само за неизпъл-
нение на изискването за личното явяване на уча-
стващите лица.  И щом за нотариалните актове за
сделки приживе нарушението на ал. 1 и ал.2 на
чл.578 не е основание за нищожност, това с още
по-голямо основание може да се отнесе към нота-
риалното завещание, което не поражда действие
веднага, а след смъртта на страната – сделка mortis
causa. Освен това не се представя на нотариуса
проект на акт, а актът се съставя от самия нотари-
ус. Завещателят депозира непосредствено пред
нотариуса своето волеизявление. Завещание не
може да се извърши от представител. Разпорежда-
нето с имущество се прави от завещателя лично и

устно и изразената воля пред нотариуса се запис-
ва от него. 

11. Приемането на нов ГПК възроди старият
въпрос за подписването на нотариалното заве-
щание от завещателя. Законът за наследството
изрично урежда хипотезата, когато завещателят
не може да подпише завещанието. Достатъчно
ясно е казано как следва да постъпи нотариусът.
Чл. 24, ал.3 ЗН гласи: „Ако завещателят не може
да подпише, той трябва да укаже причината за
това и нотариусът отбелязва неговото изявление
преди прочитането на завещанието“. Какво след-
ва от тази разпоредба:

– нотариусът трябва да попита завещателя преди
изготвяне на акта, дали той може да го подпише;

– нотариусът трябва да отрази казаното от
завещателя в текста на завещанието, а именно: че
не може да подпише и причината, посочена от
завещателя, поради която не може да стори това;

– записването на това изявление на завещателя
трябва да стане преди прочитането на завещанието. 

Казаното от завещателя обвързва нотариуса да
го отрази в завещанието. Той не може да прове-
рява верността на казаното, да издирва и да иска
доказателства дали това е действителната причина,
още по-малко да посочва друга, различна от съоб-
щената от завещателя причина. Нотариусът е длъ-
жен да отрази казаното. 

Това е специалната уредба на тази особена
хипотеза. Тя се прилага още в най-старата прак-
тика по ЗН и след приемането на ГПК през
1952 г. – вж. напр. Решение №1357/61-1,
Сб.75. Няма основание да се счита, че новият
ГПК установява друго. И той е общ закон спрямо
специалния ЗН и установеното от него в чл.24,
ал.3 ЗН. Завещателят ще подпише само ако може
да стори това. Изявлението за невъзможност,
което се вписва в акта, замества неговия подпис.
Обстоятелството, че чл.189 ГПК от 2008 г.
(както и чл. 151 на отменения ГПК от 1952 г.),
към който препраща чл.579, ал.2 ГПК, при
издаване на нотариален акт допуска вместо под-
пис поставяне на отпечатък от десния палец, респ.
друг пръст, не променя нещата. Трябва да се
спазва специалното правило на чл.24, ал.3 ЗН.
Нарушението е основание за нищожност (чл.42,
буква „б“ ЗН). Посочена ли е причината за невъ-
зможност за подписване от завещателя и записана
ли е тя от нотариуса, отпечатък от палец не е
необходим. При извършване на акта, от началото

до края, присъстват двама инструментарни свиде-
тели, които подписват завещанието. И това е
достатъчно.

12. Въпросът може да се постави и за свидете-
лите – трябва ли да изпишат пълното си име при
подписа, както изисква чл.579 за удостоверяване
на нотариален акт и чл.589, ал.2 ГПК за достове-
ряване на частен документ, който съгласно изр.2
на същата алинея ще се ползва за учредяване,
променяне или прекратяване на права върху
имот. Намирам това за излишно. Изискването не
може да се отнесе  към нотариалното завещание,
което няма нито транслативен, нито конститути-
вен ефект до откриването на наследството. Само-
личността на свидетелите е посочена в акта, напи-
сан лично от нотариуса, след задължителната про-
верка на самоличността и дееспособността, която
се извършва съобразно правилата на ГПК. Под-
писите се полагат от свидетелите пред нотариуса.
Изписване на пълното име, в трите му съставки, е
изискване за нотариалния акт, който има трансла-
тивен и конститутивен ефект. При извършване на
нотариалните актове за правните сделки с дей-
ствие inter vivos не участват свидетели на акта, така
че по начало са вън от полезрението на законода-
теля. Такива се допускат само в хипотезата на чл.
578, ал. 5, изр. 3 ГПК (вж. и чл.474, ал.5 ГПК
отм.) при липса на документ за самоличност на
непознати на нотариуса лица. 

13. Трябва да се отбележи, че уредената при
нищожност конверсия от официален в частен
документ (чл.188 ГПК, чл.150 ГПК стар) е
неприложима към нотариалното завещание.
Защото ,,конвертирането“ не ще намери годен да
породи правно действие акт. Завещанието е
написано от нотариус, а не от завещателя, както
изисква чл.25 ал.1 ЗН. Така нищожното нотари-
ално завещание, което е официален документ, не
може да се конвертира в частен документ – само-
ръчно завещание, поради неудовлетворяване на
формата за действителност на саморъчното заве-
щание. Нищожността на нотариалното действие
се оказва нищожност и на сделката – завеща-
ние, без възможност за конвертиране. Нищож-
ният акт може да има само доказателствено значе-
ние – напр. при изследване волята на завещателя
във връзка с възражения относно съзнателното
извършване на следващ завещателен акт. 

Въпросът за конвертирането може да се поста-
ви не само във връзка с липса или опорочаване на
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елементи на формата, но и във връзка с некомпе-
тентност на нотариуса – когато той е излязъл вън
от териториалната си компетентност на действие
или когато няма, респективно е загубил нотариал-
ната си правоспособност. Лицата, които нямат
обща нотариална компетентност, не могат да
извършват нотариални завещания. Не могат да
извършват завещания и помощник-нотариусите
(изрично чл.40, т.3 ЗННД). Съставеното от тях
завещание не може да се конвертира в частен акт
– саморъчно завещание. Не може да бъде и „пот-
върдено“ от нотариуса.

14. Съставеното нотариално завещание се
подрежда в специална книга. Съгласно чл.28а
ЗННД, т.5 има книга, образувана от нотариал-
ните завещания и актове за отмяна на завещания.
Тази книга се пази 100 години, като при изтича-
не на срока книгите се предават за постоянно
съхраняване в съответния държавен архив
(чл.28а, ал.3 ЗННД). Книгата е част от служеб-
ния архив на нотариуса (чл.28, ал.2, т.1). 

Законът предвижда, че справки по нотариал-
ните дела могат да се дават на страните, на техни-
те правоприемници, на законните представители
и пълномощници. Качеството на лицето трябва да
бъде доказано.

Възможността да се използва пълномощник
ни изправя пред въпроса за формата на пълно-
мощното. Ако пълномощникът не е адвокат,
представителството се установява с нотариално
заверено пълномощно, казва чл.28а, ал.4
ЗННД. И в този случай можем да си зададем
въпроса – ще се изисква ли нотариално удостове-
ряване освен на подписа и на съдържанието на
пълномощното, както е предвидено в изменение-
то на чл.37 ЗЗД с § 23 на преходните и заключи-
телните разпоредби на ГПК 2008 г. Текстът на
чл.37 ЗЗД е: „Упълномощаването за сключване
на договори, за които законът изисква особена
форма, трябва да бъде дадено в същата форма, но
ако договорът трябва да бъде сключен в нотариал-
на форма, упълномощаването може да бъде
направено и писмено с нотариално удостоверява-
не на подписа и съдържанието, извършени едно-
временно“. Намирам, че това изискване е неот-
носимо към извършването на правни действия,
свързани с изразяване и съхраняване на последна-
та воля на наследодателя в акт на завещание.
Защото уредбата е за договори, които се сключват
в нотариална форма по чл.18 ЗЗД, а завещанието

е едностранна сделка. Макар чл.44 ЗЗД да пре-
праща към правилата за договорите за съответно
приложение към едностранните сделки в случаите,
в които законът допуска те да пораждат, изменят
или прекратяват права и задължения, завещаване-
то е строго личен акт и няма място за изразяване
на воля чрез пълномощник. Искането за справка
по нотариално дело и самата справка не може да
има правното действие, посочено в чл.44 ЗЗД, и
е вън от приложното поле на новата разпоредба
на чл.37 ЗЗД. 

15. Завещанието е отменим акт. Право да го
отмени има само завещателят. Отмяната може да
бъде изрична или мълчалива. Определени удосто-
верителни действия по отмяната от завещателя на
завещание може да извършва и нотариусът.

Изричната отмяна може да се извърши с ново
завещание. Възможно е съгласно чл.38 ЗН да се
извърши и с нотариален акт. По този начин могат
да бъдат отменени както нотариални, така и само-
ръчни завещания. Уредбата е пределно лаконич-
на. Тъй като няма казано нищо повече освен
назоваване на акта „нотариален“, ще трябва да се
приложат разпоредбите на ГПК относно съставя-
нето на нотариалния акт. Особеното тук е, че
следва да се държи сметка за строго личния харак-
тер на завещанието. 

Отмяната е винаги правен акт на завещателя.
Той изразява нова воля – да се лиши завещател-
ното си разпореждане от правна сила. Затова
отмяната трябва да се поиска лично от завещате-
ля. Не може да се извърши отмяна нито чрез
законен представител, нито чрез пълномощник.
Предмет на отменителното волеизявление на
завещателя са вече изразени завещателни разпо-
реждания. Това може да изчерпва неговото
съдържание. Може завещателят обаче да направи
и нови завещателни разпореждания. В този слу-
чай актът трябва да отговаря на изискванията на
чл.24 ЗН за нотариалните завещания.

Отмяната на завещателно разпореждане тряб-
ва да се отличава от:

– връщането на прието за пазене от нотариуса
саморъчно завещание (чл.26 ЗН);

– отпадане (обезсилване) на завещателни раз-
пореждания по чл.104 СК, което настъпва авто-
матически с прекратяването на брака;

– унищожаване на завещанието (чл.43 ЗН);
– неизпълнение на завещателните разпореж-

дания.

ЗАБАВНИ РЕДОВЕ

Преди десети ноември българската телевизия
много често повтаряше една постановка на бри-
танската телевизия, на пиесата на Оскар Уайлд
„Колко е важно да бъдеш сериозен“. Това е пиеса,
която може да разтърси всеки, у когото сърцето е
живо за красота и поетическо съвършенство.
Хуморът й е така искрящ и неподправен, мъдрите
и оригинални реплики са наситени с толкова дина-
мика и дълбока житейска философия, че на мен
ми се струва, че всяка дума в тази пиеса е неповто-
рима и велика. 

Реализирана от забележителен режисьорски и
актьорски състав, пиесата е един театрален шедьо-
вър, който винаги спонтанно е предизвиквал сълзи
в очите ми и огромно душевно вълнение. В нея
съм виждал, а и цялото ми същество подсъзнател-
но е усещало, чувство на преклонение и гордост от
това велико творение на човешкия дух, което ни
измъква от блатото на всекидневната посредстве-
ност и ни прави добри, великодушни и мъдри.  

Не помня коя година стана тази случка.
Многократно разказвана, тя можеше да не види
бял свят, ако промените в обществото не бяха
превърнали някои от участниците в нея от творци
на историята в обикновени нейни персонажи, за
които и тя се отнася, и им е неподвластно да ѝ заб-
ранят да ги описва и помни.

Беше в първите дни на една Нова година, кога-
то обикновено излъчваха тази пиеса. Редовно сле-
дях програмата на телевизията, за да не я пропу-
сна. През година или две някоя високо културна
редакторска душа я включваше в новогодишни
програми, за да направи удоволствие на себе си и
на огромен брой неизвестни българи, които като
мен са я очаквали с нетърпение всред потока на
дебелашки хумор и блатясала тъпотия. 

Нощта след пиесата не можах да заспя. Пре-
живях като крава видяното. Възторгвах се, спом-
нях си една или друга реплика, бавно и на порции
преглъщах отново това, което бях видял на екра-
на. Струваше ми си, че тази нощ минава много
бавно, защото изгарях от нетърпение да споделя с
някого  страхотната наслада.

Другият ден беше първият след новогодишни-
те празници и аз имах упражнения със  студенти-

те. Щях да видя и колегите, да си честитим праз-
ниците и да говорим за видяно и прекарано. Това
се говореше тогава. Нямаше бизнес, нямаше
фирми, бордове, съвети. Коментираше се програ-
мата на телевизията, новогодишната трапеза и
само между много близки приятели някоя щуро-
тия, казана от  другаря Тодор Живков.

В кабинета, в който и аз домувах,  заварих
почти цялото ръководство на Юридическия факу-
лтет во главе с „вожда“ Ярослав Радев, декана –
Живко Миланов, заместници. Присъстваше и
главният прокурор Костадин Лютов, но за него не
съм съвсем сигурен. „Вождът“ Радев им разправя-
ше нещо, а старите влъхви около него радостно се
усмихваха и кои искрено, кои неискрено оживено
споделяха това, което им говореше. Той не обича-
ше да дава думата на други. Влизането ми прекъс-
на сказката. Те се размърдаха и май не бяха много
доволни от простосмъртната намеса във височай-
шото присъствие. Какво да правят? Там ме бяха
пуснали на кабинет, трябваше да ме търпят поне
да съблека палто и да взема материали за часовете.

И в тая кратка пауза, аз си нямах работа та
продумах сърдечната си болежка.

– Колеги, – казвам, вчера гледахте ли „Колко е
важно да бъдеш сериозен“ от Оскар Уайлд? Тако-
ва вълнуващо нещо...

Прекъсна ме „вождът“:
– Владо, я не ни занимавай с твоите глупости!
А някои от влъхвите сурово добавиха: „Ние

говорим за забележителната реч на др.Тодор
Живков на приема в Бояна“.

Останах стреснат. Такова нещо не бях очаквал.
Попари ме с безцеремонността и тъпотата си.
Веднага организирах артистичната си дарба, за да
спася положението. Монтирах изумена и възтор-
жена физиономия. Вероятно съм и побледнял от
„трепет и страхопочитание“, когато се споменава
името на другаря Тодор Живков. Придадох под-
ходящо сериозен тембър на гласа си и тихо проду-
мах:

– Ама вие за речта на другаря  Тодор Живков
ли говорите? – започнах да мънкам аз. О-о-о, аз
не знаех… Колеги, вие сте щастливи хора! Изви-
нявайте, че ви занимавам с моите глупости…

Колко е важно да бъдеш сериозен
Владимир Петров
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И като виновно дете се измъкнах от кабинета.
Отидох към асансьорите, тоест достатъчно

далече, за да не си „ритна трудовата книжка“,
както отбелязва в такива случаи Васил Радуилски,
и от все сърце се изкикотих като другаря Тодор
Живков, хо, хо, хо…, както дебелашки само той
знаеше да се смее.

Глупак! Седнал съм да им говоря за Оскар
Уайлд! Опитвам се да им спасявам душите от
безумие и посредственост. А те били под силното
впечатление на речта на другаря Живков... Боже
мили…

Доларът беше осемдесет или деветдесет стотин-
ки. Можеха да обменят, защото всички бяха и по
някаква линия началници. Имаха международни
паспорти. По всяко време пътуваха.

– Казваш, Владо, било много хубаво. Добре,
ще идем да го гледаме на живо в Лондон, когато го
дават. После да ми кажат:

„Гледахме Уайлд на живо. Действително е
много хубаво. Добре, че ни каза. Пак ни казвай
като има нещо хубаво. Нали знаеш – заети дър-
жавни хора…“  

Или още по-лесно:
– Интересно казваш? Трябва да помолим

Иван (Славков) или който е там, да ни го пусне в
една заличка на телевизията. Това е съдбата на
държавните мъже, Владоо, – първо работата и
грижата за съдбините на държавата, после удовол-
ствията…!

Та да ме шамаросат за интелигентските ми
фукни така, че вече никога да не забравям аси-
стентско-плебейското си служебно положение

– Това са началници! Заети с речта на другаря
Тодор Живков. Работа, партийни дела, растеж.
После обаче и културното забавление, защото зер,

ако не си  поддържат и културата, те няма и да са
по върховете на държавните дела. Сам другарят
Тодор Живков няма да ги държи там, „защото той
никак не обичаше некултурните“.

Да се смееш ли, да плачеш ли за тази българска
орисия...? 

Казват, че след смъртта на човек душата му
обикаляла онези места, където приживе той оби-
чал да ходи. След десети ноември, когато нямаше
високо идейни и бдителни хора, които да осуетя-
ват чуждите пътувания, имах щастието да видя
много страни, между които Япония, Съединени-
те американски щати, Германия, Англия, Италия,
Белгия, Полша, Австрия, Турция, Франция,
Чехия, някои от тях за дълго. Нито миг не съм
мислел за материалното. Живеех в свят, от духов-
ната култура на който черпех, за да наситя онази
неутолима жажда към прекрасното и нетленното.
Слушах концерти, гледах изложби, ходих по
музеи и забележителности. Донесох около 120 кг
снимки и музика. Снимах хора, места, сгради,
цветя,  събития. Всичко. Посетих несънувани
места и видях нечувани красоти. Напълних цяло-
то си същество с доброта и с прекрасни звуци.

Затова, когато умра, душата ми има огромен
избор. Нека скита на воля, където я влече и й харе-
сва. Аз няма да я ограничавам. Чел съм много.
Нека и там да ходи, ако й е забавно. Нека се лута
и в Оскар Уайлд и да преживява като мен гениал-
ните писания на този безсмъртен мъж…

Мисля си обаче със съжаление за душите на
някои хора, които няма да имат кой знае какъв
избор – родното място, служебните софри, пар-
тийните събрания, професионалните клюки,
доносите, злобата и, разбира се, трудовете на дру-
гаря Тодор Живков.

На концерт в Бискайския залив
Когато се случи тази история, Богдан, синът

ми, беше малък, както и асистентската ми заплата,
която не позволяваше много удоволствия.
Младостта обаче, когато се чувстваш безсмъртен,
когато можеш без много неща, стига да е спокой-
на душата и компанията пълна с идеи за весело
прекарване, заличаваше мрачните мисли и праве-
ше живота прекрасен и богат на перспективи.

Малко бяха и претенциите ни. Израснали в
годините на трудностите на растежа, ние наблю-
давахме растежа на трудностите с вярата, че по-
лошо и тежко от това, което беше минало, не
може да се случи, а ако се случи, ще съумеем някак
да го преживеем.

Удоволствието да говорим каквото мислим или
каквото искаме ни беше толкова далечно и непоз-

нато, че автоцензурата – необходимото зло, без
което можеш да завършиш дните си в затвора,
приемахме като естествено задължение, породено
със самото раждане, въпреки че властта и държа-
вата често ни напомняха, че то ни е наложено от
вън и от други, а не е присъща черта на човешки-
те същества.

Събирахме се по кабинети в свободното време
между университетските часове. Гостувахме си по
различни поводи, раждания и именни дни, дреб-
ни служебни повишения, сватби, кръщенета,
защити на дисертации или просто за да се изяде и
изпие нещо. Често ходехме по кръчми  и кафене-
та, които бяха своеобразни дискусионни клубове,
но в които, разбира се, не се говореше за полити-
ка, за Партията, за Съветския съюз, за социали-
стическите ни успехи и за другаря Тодор Живков.
Вицовете за тези множества „табу“ се разправяха
на четири очи и само между хора, в които си сигу-
рен, че няма да станат рано, за да те „изпеят“.
Сега разбирам колко са ни липсвали политически-
те теми, свободата да кажеш и да наругаеш всичко,
даже и да не си прав – просто за да ти олекне.
Сега си обяснявам защо често пъти разговорите
ставаха много бързо отегчителни и еднообразни.
Защото бяха ограничени до битовизъм, до еле-
ментарните  материални неща в живота и защото
корективният механизъм на автоцензурата
непрекъснато е бил включен, за да не се окаже,
както казваше един мой колега,  че „работата се е
превърнала от любовна в политическа“, когато
неуспешно се опита да не се ожени за дъщерята на
дребнокалибрен партиен ръководител.

И така синът ми Богдан беше гладен, аз бях
свършил часовете си със студентите, имах десетина
лева в джоба, а компанията от колеги и приятели
– Монче Тасев, бай Васил Радуилски, покойният
вече Петър Тодоров (наречен Следата) и някои
по-далечни, като проф. Митко Иванов и дърво-
делеца на университета (името му не помня),
беше заседнала в ресторант „Старият Берлин“ до
бившето китайско посолство, на който закодирано
му викаха „Бискайския залив“.

Богданчо обичаше да ходи с мен. Не само
защото се опитвах в рамките на скромните ми
възможности да му доставям дребни удоволствия
– бонбони, шоколад, сладолед, кока-кола, но и
защото в отношенията си с него бях изоставил
родителския език и го третирах като равен по
възраст, близък и особено скъп приятел. Така се

отнасяха с него и моите колеги, които освен че го
черпеха, когато имаха с какво да черпят, но и го
будалкаха с различни смешки и благи закачки, от
които той беше във възторг и ги помнеше дълго.

„Бискайският залив“ имаше два салона, а
лятно и есенно време приемаше клиенти и навън
под липите, което му придаваше особен чар като
място, където можеш да похапнеш, да пиеш чаша
или две, да срещнеш определена компания и
побъбриш непринудено, с когото поискаш. Това
беше и относително закътано място, в което нази-
дателните очи на нашите началници не стъпваха. 

Сервитьорите не ми бяха познати, но бай
Васил и Монче ги знаеха добре, затова ако нещо
в сметката не достигаше, остатъкът на доверие
можеше да бъде донесен и на другия ден. Поклон-
ници главно на острия, хаплив и находчив език на
бай Васил, те самите черпеха по някое питие или
присядаха на чашка в компанията и тогава
„Бискайският залив“ заприличваше на фамилен
ресторант, в който собственикът е поканил прия-
тели, за да празнува рождения си ден.

Едната зала беше свързана с кухнята и бара. Тя
беше отделена от другата с декоративна стъклена
стена и дебела врата, което изолираше от шума и
музиката на малката зала, в която на вехт подиум
между дебели колони беше разположен оркестъ-
рът.

Аз не харесвах оркестрите, които свиреха в
„Бискайския залив“. Като всички други, те бяха
мързеливи и свиреха по задължение, като чинов-
ници, които трябва да отбият дългия си и скучен
работен ден. Всеки две или три изпълнения бяха
следвани от дълги паузи между половин и един час
и сервитьорите съвсем незаслужено взимаха над-
ценка за ресторант с оркестър, тъй като на прак-
тика такъв не съществуваше. Какво да се прави –
заплатите на тези музиканти бяха толкова симво-
лични, че те активно се стремяха да докажат при-
казката на Вуте, че „никой не може да им плати
толкова малко, колкото малко те могат да рабо-
тят“.

Обичам ресторантските оркестри главно пора-
ди това, че те свирят  стари и хубави мелодии,
които никой не подозира, че един музикант може
да помни. Не обичах обаче оркестъра в „Бискай-
ския залив“. Музикантите бяха не само изключи-
телно мързеливи, но и грубо демонстрираха пре-
небрежението си към клиентските потребности да
слушат някаква музика докато преживят сланине-
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стата пържола или хлебните кюфтета, гарнирани с
онзиденшни пържени картофи, потекли домати и
мека, пожълтяла краставица.

Не ходех често, а когато ходех, сядах при бай
Васил, Монче, Следата и компания в голямата
зала, от която се виждаха музикантите, но не се
чуваше дразнещото им бездействие да свирят и
забавляват клиентите.

Този път с Богданчо избрахме малката зала с
оркестъра. Бай Васил Радуилски ни покани при
тях, но аз му отказах, защото всички пушеха и
синът ми трябваше да диша миризмата на цигари,
плътно омесена с миризма на манджи, изветрял
алкохол и мухлясал мокет.

Тогава той се разпореди свойски на един сер-
витьор да ни обслужи качествено, мина покрай
оркестрантите в малката зала и отиде до тоалетна-
та, за да „разтовари резервоарите“, натежали от
питието.

Аз проверих скромното си самочувствие и
когато се уверих, че синият лик на „вожда и учи-
теля“ Георги Димитров е в джоба ми, смело сед-
нах на една централна маса срещу оркестъра. А
музикантите сякаш това и чакаха. Подхванаха
една енергична и приятна мелодия от времето на
Пепино ди Капри и Доменико Модуньо, усмих-
вайки се на мен и Богданчо, сякаш ни бяха добри
приятели или роднини.

Кюфтетата бяха както винаги хлебни, а гарни-
турата уморена от стоене и чакане. Богданчо обаче
беше гладен, а и с още неразвити критерии за каче-
ство, затова с вилица в ръка започна бързо да чисти
съдържанието на чинията. Донесоха му и лимона-
да, а аз си поръчах нещо по цвят, приличащо на
наливна бира. Оркестърът вече беше изкарал две
или три мелодии, но не даваше нито признаци на
умора, нито намерение да слиза от подиума. И
непрекъснато се усмихваха доброжелателно и мило
на мен, на Богдан, на празните маси в залата.
Изтряскаха една „Ла Кукарача“, после „Италиан-
ско танго“ и „Любовта е романтичен блус“, поеха
глътка въздух и продължиха с „Валенсия“, „Сорен-
то“, „Целуни ме бързо“ и други прочути мелодии,
които всеки харесва, но не може да чуе. Минаха на
„Подмосковние вечера“, „Берьози“, изтъркаляха
композиторите Соловьов–Седой, Ян Френкел,
Фелдсман, Раймонд Паул и певиците София
Рутару и Алла Пугачова, като непрекъснато  кима-
ха към нас с молба за разбиране – „какво да се
прави, репертоарна политика“ – поне двадесет

процента от мелодиите трябва да бъдат руска и
съветска музика.

Един от музикантите отиде до тоалетната и аз
си помислих, че това е началото на разпадането,
но той се върна бързо и оркестърът с още по-
голяма жар поднови свиренето. Това Том
Джоунс, Хъмпърдинг, Бийтълс, Азнавур, Рей
Чарлз, чат пат Лили Иванова, Емил Димитров,
Йорданка Христова и отново французи, италиан-
ци, американци – певци и оркестри, всичко иска-
ха да ми припомнят.

Богданчо беше забравил, че е вечерял, пиеше
втора или трета лимонада, а аз висях на празната
чаша и слушах сащисан, невярвайки на ушите  и
на очите си. Бяха минали повече от два часа и
половина, а оркестърът не даваше признаци на
умора. Кланяше се и усмихваше на мен и Богдан-
чо и сменяше мелодия след мелодия. 

Трябваше да се прибираме. Времето беше
неусетно и приятно минало.

Сервитьорът прибра синия лик на Георги
Димитров и върна като ресто нещо дребно – я
розоберачки в розовата долина, я героичния бъл-
гарски лъв, на фона на храбрите опълченци на
Шипка.

Благодарих на музикантите и след покана да им
гостувам пак, поведох Богдан да се сбогувам с бай
Васил и Монче.

Бай Васил ме посрещна лукаво ухилен:
– Хареса ли ти музиката, Пухчо? – както ума-

лително ме наричаше понякога.
– Бай Василе, – отвърнах му аз – не съм оча-

квал такова нещо от тези мързеливци. Направо ме
шашнаха…

– Ще те шашнат! Иначе няма да са тук! Кога-
то влезе, реших да си направя шега с тях и им
казах, че ти си директорът на „Концертна дирек-
ция“ и че идваш на проверка дали свирят и спаз-
ват репертоара. Рекох им: „Онзи закръгленият
виждате ли го? Колкото е дебел, толкова е и гаден.
Майката ще ви разгони, ако не свирите! Ще ви
тегли един шут в задниците, утре няма да сте вече
на работа!“ Не мислех обаче, че така ще се упла-
шат. Щяха да се напикаят да свирят, не смееха да
идат до клозета. Е, нищо. Майната им! Радвам се,
че ти доставих този истински кеф!

И като удари едно съзаклятническо око на
Богданчо, бай Васил отиде при компанията да си
пие спокойно питието.


