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Драги колеги,
Уважаеми читатели,

Февруари е. Месец, който в съзнанието си асоциираме с виелици и сне-

гове, с бели писти и снежни човеци. Но уви, тази година той ни изненадва със 

своите слънчеви лъчи и пролетни температури.  Но февруари в нашите мисли 

е време не само за първите кокичета и минзухари, а и за най-висшия форум на 

нотариалната гилдия – отчетно-изборно общо събрание. През 2016 година то 

ще бъде вълнуващо и по друга причина. Ще кажем „Добре дошли“ в нашите редици на новите 51 нотариуси. Ще 

им подадем ръка и ще ги напътим ежедневните им действия да изпълнят със съдържание всяка една дума, 

записана в нотариалната клетва. Ще им пожелаем здраве, вдъхновение и висок морал, с който да служат на 

българското общество. 

Събранието ще ни даде възможност да споделим с тях успехите и с активното участие на всички да 

начертаем посоката, по която да вървим, да изберем онези от нас, които са готови да отдадат всяка своя 

минута за постигането на общите ни цели, тези, които са най-достойни да изразяват мислите и вълненията 

на цялата гилдия, които ще бдят за нейното имущество, ще отстояват по най-добрия начин нейния автори-

тет както пред гражданите и националните институции, но и пред нашите колеги от голямото европейско 

и световно нотариално семейство.

И именно защото сме част от европейския нотариат – организация обединяваща над 40 000 нотари-

уси, ще Ви запознаем в този брой на „Нотариален бюлетин“ с годишния доклад на Съвета на нотариатите 

от Европейския съюз. Ще обогатим знанията Ви и с основните принципи на френското наследствено право. 

С помощта на нашия колега Ивайло Иванов ще представим на вниманието Ви най-важното за предстоящия 

Регламент на Европейския парламент и на Съвета за насърчаване на свободното движение на гражданите 

и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в Европейския съюз и за 

изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012.

В рубриката “Intuitu personae” чрез Нотариус Филип Жерар ще надникнем в Европейската мрежа на ре-

гистрите на завещания (ARERT).

Вярвам, че с интерес ще прочетете статията на проф. дюн Методи Марков на тема „Прехвърляне 

или учредяване на вещни права вместо изпълнение“, защото в практиката ни често този институт поставя 

редица въпросителни.

Заедно с Нотариус Мариела Павлова ще порасъждаваме върху поправката на нотариален акт, нейната 

необходимост, допустимост, форма и последици. Във връзка с тази тема е и част от публикуваната съдебна 

практика, а именно решение № 63 от 23.02.2012 г. по гр.д. № 766/2011 г., ІІ гр.отд. на  ВКС. Ще спрем внимание-

то Ви и върху решение № 72 от 15.04.2015 г. по гр.д.№ 665/2015 г., ІІІ гр.отд. на ВКС, с което съдът се произнася 

относно приложимите нормативни документи при прехвърляне на МПС и задълженията на нотариуса в тази 

връзка.

Уважаеми колеги,  надявам се, че всеки от вас ще намери в настоящия брой на „Нотариален бюлетин“ 

нещо интересно и полезно, и неусетно четейки го ще стигне до последната страница, с която редакционна-

та колегия Ви честити настъпващия месец март и Ви подарява една прекрасна мартеница, с която Ви поже-

лава здраве, безброй усмивки и дни, изпълнени с радост и успехи! 

Нотариус Теодора Вуцова,
Главен редактор
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Съветът на нотариатите на ЕС е официалният 
орган, който представя нотариалната професия пред 
европейските институции. Той е своеобразен „говори-
тел“ на професията, има право да преговаря и да взема 
решения по въпроси, касаещи европейските нотариуси, 
и прави това от името на 40 000 от тях. 

СНЕС представлява нотариатите на всички стра-
ни-членки, а именно: Германия, Австрия, Белгия, Бълга-
рия, Хърватска, Испания, Естония, Франция, Гърция, 
Унгария, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, 
Холандия, Полша, Португалия, Чехия, Румъния, Словакия 
и Словения. Турският нотариат е страна-наблюдател. 
Европейските нотариуси се представляват от пред-
седателите на нотариатите. 

СНЕС е основан през 1993 година и има постоянен 
офис в Брюксел. След 2003 година СНЕС приема форма-
та на сдружение с нестопанска цел, учредено по белгий-
ското законодателство. 

СНЕС активно присъства при всяко решение, което 
се взема от европейските институции и което засяга 
област, представляваща интерес за правния живот на 
гражданите и фирмите, техния достъп до правосъдие, 
закрилата на потребителя или развитието на нотари-
ата. СНЕС също така разработва и различни информа-
ционни портали, насочени към европейските граждани, 
организира заедно с членовете на организацията тран-
сгранични обучения за нотариусите, както и следи за 
спазването на приложението за практически инстру-
менти за професията, с цел подобряване трансгранич-
ната мобилност. 

Управление през 2015 година: 
Административния съвет 
Председател:нотариус Жан Тарад 
Членове: Рудолф Кайнд: Австрия
Лорет Русо: Белгия
Ивайло Иванов: България
Денис Крайцар: Хърватска
Константинос Влахакис: Гърция

Преглед на изминалата година: 

На 21 януари 2015 година, Жан Тарад, почетен пред-
седател на Висшия съвет на френския нотариат офи-
циално прие председателството на СНЕС от своя коле-
га- белгийския нотариус Андре Мишелсен. 

Нотариус Тарад представи работната си програ-
ма за 2015 година, като неговите цели бяха отразени в 
програмата, а именно:

 
- Приложението на Европейския регламент за наследя-
ването 

- План 2020 - програмата за действие, представена от 
европейските нотариуси 

- Развитие на електронни инструменти, които са в 
услуга на нотариусите, като например платформата 
Еуфидес

- Създаването на нови информационни сайтове в услуга 
на всички европейски граждани

24 февруари 2015 година – СНЕС имаше се срещна с 
г-жа Симона Константин, член на кабинета на евроко-
мисар Юрова, която се занимава с въпросите за граж-
данско правосъдие. 

СНЕС прикани госпожа Константин да представи при-
оритетите, които стоят пред Комисията за областта 
на правосъдието, за мандат 2015-2019 година. 

ГОДИшЕН ДОкЛАД
НА СЪвЕТА НА НОТАРИАТИТЕ 
НА ЕС

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
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24 март 2015 година: Конференция „Регламенти и 
растеж“ заедно с Фондацията „Робер Шуман“

СНЕС организира в Брюксел на 24 март 2015 годи-
на конференция на тема „Регламенти и растеж“ заедно 
с фондацията Робер Шуман. Това е възможност за ев-
ропейския нотариат да премине и към други сектори, 
като например към сферата на финансовия сектор, как-
то и да  проучи положителните и отрицателните по-
следици от наскоро приложените регламенти. Поради 
тази причина представители на европейските инсти-
туции, на гражданското общество и на университети-
те бяха поканени да участват и да дадат своя принос 
по време на обсъждането. 

25 март 2015 година: Общо събрание на СНЕС 
На следващия ден СНЕС проведе своето Общо съ-

брание. Най-големи тревоги предизвика френския проек-
тозакон за растежа и развитието, както и равенство-
то в областта на  икономическите шансове, както и 
италианския проектозакон за  конкуренцията в Италия. 

Като следствие от всичко това и за да може да се 
подготви за действия, европейският нотариат реши 
да създаде звено за предложения и действия, което да 
предвиди стратегии за бъдещето на нотариата. Но-
тариусите трябва да мислят за бъдещето, да знаят 
как по-добре и по-ясно да предвиждат предстоящите 
реформи и самите те да предлагат такива на управля-
ващите органи. По време на това общо събрание но-
тариатите се ангажираха да работят за по-доброто 
вграждане на по-младите, току-що дипломирани юрис-
ти в системата на нотариата. 

На 23 април 2015 година, СНЕС организира работен обяд 
на тема „Каква социална и юридическа закрила да осигурим 
на лицата в неравностойно положение в Европа?“

По този случай беше представен нова, допълнител-
на част в сайта „Лица в неравностойно положение в Ев-
ропа“, която засяга правата на непълнолетните лица. 
Освен това представяне, СНЕС имаше за цел да под-
тикне организирането на дебати на европейско ниво, 
на които да участват специалисти в тази област. 

Евродепутатът Антонио Лопез-Инструзис погово-
ри с участниците за осъществения напредък по въпро-
сите на международната зазрила на пълнолетни лица. 
Верена Кнаус от Уницеф обърна внимание по време на 
речта си върху проблемите на социалната закрила на 
непълнолетните лица в Европейския съюз, както и на 
средствата, които се прилагат в  борбата срещу на-
силието. 

Подписване на Хартата за правна сигурност   - 11 
май 2015 година

22-та нотариата –членове на СНЕС подписаха на 11 
май Харта за правна сигурност в Европа. Подписване-
то се проведе в Европейския парламент в Страсбург, 
по случай 111-ия Конгрес на френските нотариуси. На 
Конгреса присъстваха около 3000 нотариуса. Чрез тази 
харта 40 000 европейски нотариуси и техните 160 000 
служители изразиха своя ангажимент за осигуряване на 
правна сигурност на европейските граждани и на тех-
ните семейства. 

На 20 май председателят Тарад отиде в Полша, за 
да се срещне с новия председател на полския нотари-
ат - нотариус Мариуш Биалеки. По време на посеще-
нието се проведоха няколко срещи на високо ниво. Но-
тариус Тарад говори със заместник-министъра Артук 
Новак-Фар, отговорник по правните въпроси, както и с 
Министъра на правосъдието Борис Будка. Той се срещ-
на и с председателя на Фондацията за сигурност на 
юридическите сделки. 

05-06 юни 2015 година: Годишнина на словенския но-
тариат 

На 05 и 06 юни 2015 година се проведе 20-та годиш-
нина на словенския нотариат. 

По този случай беше организирана Конференция, на 
която беше поканен нотариус Тарад, в качеството му 
на председател на СНЕС. Нотариус Тарад се срещна с 
министъра на правосъдието и със словенския премиер. 

19-20 юни 2015 година: Общо събрание на СНЕС в 
София 

По покана на българския нотариат, на 19 и 20 юни 
2015 година в София се  проведе пленарното заседание 
на Общото събрание на СНЕС. В дневния ред на засе-
данието бяха включени въпросите за ЕООД и негова-
та онлайн регистрация, регламентът за движение на 
публичните документи, проектът за международни 
споразумения за търговия, вписването на Европейски-
те удостоверения за наследство и други. По време на 
тези събития, българският нотариат организира кон-
ференция на тема: „Ролята на нотариуса в изграждане-
то на единно европейско пространство за сигурност“. 
Присъстваха много високопоставени лица, сред които 
госпожа Кунева – заместник министър-председател 
и бивш еврокомисар, г-н Иванов – министър на право-
съдието, г-н Лапер дьо Кабан – посланик на Франция в 
България и г-н Сенгор - председател на Международния 
съюз на нотариата. Доверието на българските поли-
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тически институции в нотариата се отразяваше в 
словата, които те произнесоха на събитието и които 
бяха призив за по-ефективно правосъдие, както на ев-
ропейско, така и на национално ниво. 

На 24 юни 2015 година Председателят Тарад се 
срещна в Брюксел с г-жа Вера Юрова, европейският ко-
мисар по правосъдие. 

Срещата беше много полезна. Приложението на 
новия Европейски регламент за международни наследя-
вания и преговорите за новия Европейски регламент 
за публичните документи бяха най-важните теми на 
разговора. Г-жа Юрова поздрави за конструктивния ди-
алог, който тече между нотариатите и служителите 
в Дирекция Правосъдие, както и за установените през 
годините добри отношения.

16 юли 2015 година 
На 16 юли 2015 година СНЕС организира работен 

обяд, посветен на e-Justice (електронно правосъдие). По 
този повод г-н Фернандо Перейра, ръководител на от-
дела “Гражданско съдебно правосъдие и e-Justice”към Съ-
вета на ЕС, направи общо представяне на участието 
на юридическите професии в областта на e-Justice. Г-жа 
Александра Шрьодер, ръководител на отдела „Европей-
ски съд и наказателно право“ към Генерална дирекция 
„Правосъдие“ на Европейската комисия, представи по-
следното развитие и новините за електронния портал 
e-Justice на Европейската комисия. Свързването на ре-
гистрите за завещания, осъществено от АРЕРТ, беше 
оценено много добре от представителите на европей-
ските институции. Високо оценен беше и приносът на 
нотариата при изготвянето на данните с информация, 
необходими за реализирането на портала. 

На 20 юли 2015 година председателят на СНЕС по-
сети Люксембург, за да се срещне с министъра на пра-
восъдието. След това на 23 юли той посети Холандия 
за участие в среща с участниците в конференцията 
по международно частно право в Хага. Заедно със за-
местник-председателя Паоло Паскуалис той се срещ-
на с председателя на холандския нотариат - нотариус 
Джеф Оумен. 

На 17 август 2015 година влезе в сила Европейски-
ят регламент за трансгранични наследявания 650/2012. 
Нотариусите се подготвяха няколко години за този ре-
гламент. 

Този нов инструмент улеснява значително наследя-

ванията в Европейския съюз. От тук нататък, законът, 
който се прилага, е този на последно местоживеене на 
починалия. Ще се остави възможност гражданите да 
избират закона съгласно своята националност, за да 
уредят наследството си. 

За европейските граждани, достъпът до информа-
ция при наследственото право на различните стра-
ни-членки е от първостепенно значение. Ето защо на 17 
август европейските нотариуси обявиха обновяването 
на сайта „Наследяването в Европа“, който предоставя 
на разположение информация, свързана с наследяването 
на 22 –те страни-членки на ЕС. 

След 3 дни, на 20 август 2015 година СНЕС отбеляза 
забележителния напредък, постигнат  при свързване-
то на национални регистри за Европейските удостове-
рения за наследство. Френският и белгийският регис-
три вече са свързани. Очаква се белгийският регистър 
трябва да се присъедини до края на 2015 година. 

Среща на тема „Нотариална медиация“ – 10-11 сеп-
тември 2015 година  

След покана, отправена от унгарския нотариат, но-
тариуси-експерти по медиация дойдоха от цяла Европа, 
за да съберат в Будапеща на 10 и 11 септември 2015 го-
дина. Тази инициатива се вписва в програмата на СНЕС 
да развива медиацията на европейско ниво, което е и 
една от точките на План 2020. 

На 11 септември 2015 година беше организирана 
среща заедно с унгарски съдии, на която се проведоха 
разговори  относно практиката при медиацията в об-
ластта на семейното право и корпоративното право, 
както и по отношение на недвижимите имоти и насле-
дяването. 

17 септември 2015 година - Работен обяд на тема 
„Как да се улеснят и да се направят по-сигурни тран-
сграничните сделки с недвижими имоти“ беше прове-
ден в офиса на СНЕС. По този повод, председателят на 
СНЕС обяви официално пускането на новия сайт „Как да 
закупим недвижим имот в Европа“

Нотариус Франк Молитор, председател на ЕУФи-
дес, представи на участниците как работи тази плат-
форма, която позволява на европейските нотариуси да 
си сътрудничат при  трансгранични казуси. 

Г-н Робер Брей, началник отдел към секретариата 
на Комисията по правни въпроси на Европейския пар-
ламент, разясни дейностите на Парламента в тази 
област.
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01 октомври 2015 година : Общо събрание на Между-
народния съюз на нотариата в Рио де Жанейро 

На 01 октомври 2015 година председателят на 
СНЕС произнесе слово по време на Общото събрание 
на Международния съюз на нотариата, което се прове-
де в Рио де Жанейро. 

Той обобщи полезната работа, която Международ-
ният съюз на нотариата е свършил в периода от 1990 
до 2004 година с цел да се присъединят нотариатите 
от бившите комунистически страни. Той информира 
делегатите от всички страни за състоянието на про-
фесията в Европейския съюз и подчерта спецификата 
на европейските нотариуси: освен че са определени 
от държавата да упражняват националното право, те 
трябва да спазват и правото на ЕС. Най-накрая нота-
риус Тарад предложи на СНЕС да работи заедно с Меж-
дународния съюз на нотариата и да бдят върху прести-
жа и положителната оценка на професията. 

12 октомври 2015 година – годишнина на сръбския 
нотариат 

На 12 октомври сръбският нотариат отпразнува 
първата си годишнина в Белград, в присъствието на 
министъра на правосъдието. 

Председателят Тарад се изказа по време на между-
народната конференция, която беше организирана по 
този повод и прикани сръбския нотариат да положи 
усилия и да заслужи доверието, което са му гласували 
сръбските власти.  

Той обясни, че нотариатите на ЕС могат да помог-
нат на сръбският нотариат да приложи процедури, кои-
то се отнасят до поддържането на подробни и точни 
регистри, доброто счетоводство на канторите, орга-
низирането на архива и проверките на нотариусите. 
Най-накрая председателят Тарад прикани сръбския но-
тариат да се снабди с ефективна застрахователна 
система. Като се има предвид, че Сърбия е страна-кан-
дидат за присъединяване към ЕС, тя може да поиска да 
бъде наблюдаваща страна-членка в СНЕС. 

От 05-06 ноември 2015 година унгарският нотари-
ат организира 27-ия колоквиум на нотариусите от Цен-
трална Европа. 

От 08 до 10 ноември 2015 година ноември италиан-
ският нотариат проведе своя 50-ти Конгрес в Милано. 
Това беше и благоприятен случай за председателят на 
СНЕС да изрази подкрепата си към италианското пред-
седателство.  

През ноември месец се състоя и 20 годишнината 
от реформата в румънския нотариат, която беше от-
празнувана по време на 13-ия Конгрес на нотариусите 
в Брашов, в присъствието на много чуждестранни де-
легации. 

19 ноември 2015 година -Конференция по трансгра-
нични наследявания в Европейския съюз 

Три месеца след влизането в сила на Европейския 
регламент за наследяванията, Европейската комисия 
и СНЕС организират заедно конференция, с цел да се 
обменят мнения по практически теми и да направят 
изводи за опита, придобит на място. Конференцията 
събра 250 участника. Комисарят Юрова също отправи 
приветствено слово. 

Информационни срещи бяха организирани в Брюксел 
на 19 ноември. 

Това бяха първите нотариални срещи/консултации, 
насочени към чужди граждани,  които живеят в Белгия. 
По време на тези срещи бяха направени презентации 
относно новия регламент и нотариуси от цяла Евро-
па отговаряха на въпроси на повече от 200 участника. 
Въпросите бяха свързани най-честно със семейното и 
имуществено право. 

На 20 ноември 2015 година СНЕС проведе последно-
то за годината заседание на Общото събрание на ор-
ганизацията. 

Председателите поеха ангажимент към стажанти-
те-нотариуси. Бъдещите нотариуси трябва да се за-
познаят с правото на другите страни и с различните 
нотариални практики, които се различават от нацио-
налните. 

Правни казуси 
Борба срещу изпирането на пари 
На 20 май 2015 г. Европейският парламент по време 

на пленарната си сесия прие четвъртата директива 
за превенция на финансовата система от изпиране на 
капитали и финансиране на тероризма. Друг въпрос 
беше и относно информацията, която трябва да се 
предоставя при парични преводи. 

Това гласуване бележи края на законодателната 
процедура между различните европейски институции. 
От сега нататък държавите-членки ще имат срок до 
края на 2017 година, за да приложат директивата като 
вътрешно правило. 

Директивата предвижда задължението да се указ-
ват собствениците на фирмата в регистрите на 
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страните от ЕС. Тези регистри ще предоставят дос-
тъп без ограничения на компетентните органи, както 
и на отдела за финансово разузнаване. Лицата, които 
имат „законен интерес“ като разследващи журналисти 
или други граждани, също ще имат достъп. Една държа-
ва – членка може да направи тези регистри публични, 
ако желае. Директивата също така разширява полето 
за приложение към физически и юридически лица, като 
се намалява размера на сумата, при която се осъщест-
вява по-специфичен контрол при плащане в брой, (стой-
ността се намалява от 15  000 евро на 10  000 евро). 
СНЕС изразява подкрепата си  и напомня, че нотари-
усите искат да участват в борбата срещу изпиране 
на пари. 

Публични документи 
В момента в европейските институции се водят 

преговори за предложенията за регламент, който цели 
да се даде ново измерение на европейското изграждане, 
а именно да се разреши свободното движение (премах-
ването на легализирането или подобни формалности) 
на публичните документи в Европейския съюз в много 
области. Този казус се следи внимателно от СНЕС, кой-
то няколко пъти се е изказвал в полза на приемането 
на постепенен подход, чрез който  да се  улесни живо-
та на гражданите  в техния всекидневен живот, или 
публичните документи по отношение на гражданското 
състояние и това публичния регистър. 

Семейно право 
В момента в процес на обсъждане са две предложе-

ния за регламент: единият е по отношение на брачни-
те режими, другият е за имуществените последици 
при регистрираните съжителства. 

Закрилата на лицата в неравностойно положение 
– непълнолетни и пълнолетни, е една от точките на 
работния план на СНЕС. Европейският съюз разполага 
с необходимите инструменти за сътрудничество меж-
ду страните-членки, които да позволят да се признаят 
мерките за закрила, по които страните-членки са се 
произнесли. 

Търговски споразумения 
Европейската комисия в момента работи по въпро-

са за ревизиране на ограниченията, които се включват 
в международните споразумения за свободна търговия. 
Трябва да се дадат по-ясни дефиниции за европейските 
преговарящи, които да обединяват позициите на всич-
ки 28 страни-членки. В момента се води дискусия от-

носно услугите, които предоставя Комисията, най-вече 
професионалните услуги, който са най-важни за СНЕС. 

Корпоративно право 
Европейската комисия представи през април 2014 

година предложение за директива относно ЕООД. Този 
проект SUP (societas unius personae) трябва да позво-
ли, според Комисията, да бъдат премахнати пречките 
пред икономическата трансгранична дейност на мал-
ките и средни предприятия в единния пазар. 

Предложението цели да хармонизира изискванията 
за създаването на фирми с един собственик. Ключови-
те елементи на предложението са следните: 

- Задължението на страните-членки е да оторизи-
рат директното онлайн вписване на SUP, без учреди-
телят да е задължен да отиде на място в страната, 
където е дружеството.

- Приложение на един модел за устава на дружество-
то, който е идентичен с този на целия Съюз и на разпо-
ложение на всички езици на Съюза

- Изискване за наличието на капитал от едно евро с 
цел учредяване на дружеството

През 2015 година това предложение е обект на пре-
говори в европейските институции. 

Европейска нотариална мрежа 
Европейската нотариална мрежа достигна до нов 

важен етап през 2015 година. Нейната работна про-
грама за 2015/2018 година получи подкрепата на Евро-
пейската комисия и съвместно финансиране й е било 
отпуснато за 2015 година.

Електронната платформа  на Европейската но-
тариална мрежа ще бъде подновена. Тази платфор-
ма трябва през следващите месеци да се насочи към 
европейските нотариуси, за да се улесни достъпа до 
инструментите, които са били създадени през послед-
ните няколко години. Те ще бъдат в помощ на нотари-
усите при приложението на Регламента за европейски 
наследявания. 

Медиация 
Европейската комисия предвижда преразглеждане на 

директивата 2008/52/СЕ относно някои задължителни 
аспекти в областта на гражданските и търговските 
въпроси. Комисията ще  публикува най-късно на 21 май 
2016 година доклад за приложението, който ще съдържа 
и предложения за приемане. Европейските нотариуси 
искат да се включат в работата, като това е един от 
приоритетите им съгласно План 2020. За тази цел е из-
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готвена програма за провеждане на срещи и разговори. 
Тя включва експерти от различни европейски нотариа-
ти и е под ръководството на нотариус Бехец Видеман, 
който е нотариус в Брюксел. Сред приоритетите на 
този форум е анализът на законодателната рамка на 
различните страни-членки и организацията на една се-
рия от работни семинари и обмен на добри практики. 
СНЕС предвижда да изготви справочник с имената и 
данни за контакт с нотариусите-медиатори. 

Външни отношения: 
СНЕС би искал да подкрепи както логистично, така 

и административно различните нотариални организа-
ции,  чието развитие подпомага, а именно: ЕУФидес, 
Бартолус, АРЕРТ. СНЕС организира, а също така е и до-
макин на Общите събрания и на Административните 
съвети на тези организации. 

АРЕРТ: 
Асоциацията на европейската мрежа на регистри-

те на завещанията е международна нестопанска орга-
низация, регистрирана по белгийското, словенското и 
френското законодателство. АРЕРТ работи за свързва-
нето на регистрите на завещанията в Европа. След 
словашкия регистър през 2016 година, 16 европейски 
регистъра ще бъдат свързани благодарение на АРЕРТ. 
Асоциацията работи също така и за свързването на 
националните регистри на Европейските удостовере-
ния за наследство. Благодарение на тези усилия, френ-
ският и люксембургският регистър вече са свързани. 
Белгийският регистър трябва да се свърже до края на 
2015 година. 

Бартолус
Това е една асоциация по белгийското законодател-

ство, учредена през 2010 година, с четири страни-учре-
дителки: немският, испанският, френският и италиан-
ският нотариати.

Бартолус има за цел да развие и да приложи инстру-
менти, норми и процедури, свързани с информационни-
те технологии и комуникация, които да бъдат полезни 
на европейските нотариуси. 

За тази цел Асоциацията трябва да: 
- приложи всички услуги, които целят да се улесни 

движението на електронни документи, и в частност 
автентични актове;

- да се осигури развитието на тези услуги пред евро-
пейските нотариати и да се да се осъществят всички 
дейности, свързани с обучението на нотариусите или 

техните сътрудници, за да се запознаят те с проду-
ктите и да ги прилагат успешно 

Еуфидес
Еуфидес е защитена платформа, която има за цел 

да улесни сътрудничеството между европейските но-
тариуси при работата с трансграничните казуси. Еу-
фидес е организация с нестопанска цел по белгийското 
законодателство, учредена през януари 2014 година,а 
страните0учредителни са: белгийският, испанският, 
френският, италианският и люксембургският нота-
риати. През ноември 2015 година Еуфидес включваше 
почти 300 нотариуса, и повече от 100 трансгранични 
казуса. 

Външни организации:
E-codex: 
СНЕС е член – наблюдател на проекта E-Codex, кой-

то е съвместно финансиран с Европейската комисия. 
СНЕС участва и в работна група “e-codex”, която е към 
Съвета на ЕС. 

Европейски институт по право (European Law 
Institute) -е учреден на 01 юни 2011 година, представля-
ва независима организация, чиято цел е да допринася 
за развитието на европейското право. СНЕС е член 
на Европейския институт по право, като наблюдател. 
Няколко европейски нотариуси са членове и участват 
активно в научната дейност на института.

Фондация за континентално право 
Създадена е през 2007 година, като целта й е да се 

развива дейността на континенталното право в об-
ластта на бизнеса и на икономиката. 

Financial action task force (GAFI) – Международна ор-
ганизация за борба срещу изпирането на пари и финан-
сиране на тероризма 

СНЕС участва в срещите на организацията заедно 
с представителите на правителствата и със засегна-
тите сектори. СНЕС следи с интерес развитието на 
въпросите, свързани с юридическите професии и риска, 
който съществува при тях. 

ГОДИшЕН ДОкЛАД
НА СЪвЕТА НА НОТАРИАТИТЕ 
НА ЕС
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ОТкРИвАНЕ НА НАСЛЕДСТвОТО
Наследствата се откриват с настъпването на 

смъртта в държавата на последното местопребива-
ване на починалия, чл. 720 от Гражданския кодекс (ГК).

Този принцип води до множество последици:
Най-напред означава, че правоприемството при на-

следяване възниква едва с настъпването на смъртта.
Освен това, че датата на откриване на наследство-

то е точно в момента на настъпване на смъртта.
И накрая, че мястото на откриване на наследство-

то е местопребиваването на починалия. Това географ-
ско уточнение е важно за определяне на правната ком-
петентност на евентуално сезирания съд в рамките 
на наследяването.

1- кОй СЕ ПРИзОвАвА кЪм НАСЛЕДявАНЕ?
Правоприемството при наследяване се състои в оп-

ределяне на лицата, които по закон влизат в кръга на 
наследниците и реда за наследяване на същите, когато 
починалият не е оставил завещание или e съставил не-
пълно завещание или когато правото му на разпорежда-
не е било ограничено от наличието на наследници със 
запазена част от наследството.

Общото между тези лица е родствената връзка 
с починалия в широкия смисъл на думата. Независимо 
дали тази връзка е кръвна или съпружеска.

Тъй като тази група лица може да бъде много ши-
рока, законът е установил наследствена йерархия, коя-
то дава възможност сред възможните наследници да 
се посочат тези, които ще наследят имуществото на 
починалия и да се определи на какъв дял от разполага-
емата част на имуществото има право всеки един от 
призованите едновременно наследници, които се кон-
курират.

С член 734 от ГК се установяват четири последо-

вателни реда от роднини, които могат да бъдат при-
зовани при наследяването. Всяка една от категориите 
съставлява ред от наследници, който изключва следва-
щите: този ред ще разгледаме по-късно.

Работата на нотариуса по дадено наследяване напо-
добява разследване.

Още при първата среща той задава въпроси, свър-
зани както със семейството, така и с имуществото.

На тази първа среща нотариусът моли лицата да 
му предоставят всички евентуално притежавани доку-
менти във връзка с починалото лице.

Той трябва да определи кои са наследниците, каква 
част от наследството им се полага и какво е наслед-
ственото имущество на починалия, което подлежи на 
прехвърляне, тоест активите и пасивите му.

Целта на всички тези постъпки е уреждане на насле-
дяването, което да приключи с подписването на нота-
риални актове.

Следователно нотариусът трябва да посочи на-
следниците и да определи полагащия им се дял от на-
следството.

За тази цел основният документ е брачната книжка 
(Бел. пр. във Франция свидетелството за брак е под 
формата на книжка, в която се вписват измененията 
в състава на семейството). Тя дава възможност да се 
провери дали починалият е имал деца, дали е сключвал 
повече от един брак. 

Ако липсва брачна книжка, нотариусът издирва във 
всички съществуващи документи информацията, коя-
то ще му даде възможност да установи наследниците, 
като например нотариални актове, съдебни решения 
за развод.

В случай на неизвестни или изчезнали наследници се 
налага нотариусът да се обърне към специалист по ге-
неалогия, чиято задача е да издирва наследници.

Същевременно изисква актовете за гражданско 
състояние на наследниците, а именно: извлечения от 

ОСНОвНИ ПРИНЦИПИ
НА ФРЕНСкОТО НАСЛЕДСТвЕНО 
ПРАвО

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
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ОСНОвНИ ПРИНЦИПИ
НА ФРЕНСкОТО НАСЛЕДСТвЕНО 
ПРАвО

акт за раждане или за брак. С помощта на тези доку-
менти нотариусът проверява родствените връзки или 
съществуването на защитен режим (настойничество 
или попечителство), който е вписан в извлечението от 
акт за раждане.

Нотариусът пита също така дали за починалия и на-
следниците му съществува дарение между съпрузи, бра-
чен договор, акт за изменение на съпружеския режим, 
граждански договор за солидарни съпружески отноше-
ния (ГДССО) или съдебно решение за развод.

Друг важен за нотариуса въпрос е  дали за евенту-
алните наследници е известно съществуването на за-
вещание.

Той от своя страна проверява дали в касата си не 
разполага със завещанието на починалия. След което 
прави проучване в централния регистър на разпорежда-
нията, свързани с последната воля, за да провери дали 
друг нотариус не е изповядал завещание или дарение 
между съпрузи.

Трябва да се уточни, че починалият може да е ос-
тавил завещанието си в дома си или другаде (в банков 
сейф, при роднина), без да го депозирал при нотариус и 
без същото да е вписано в регистър.

Такова завещание е напълно валидно, ако спазва 
условията, свързани с формата, установени от Граж-
данския кодекс. Трябва да е съставено ръкописно и да 
съдържа дата и подпис, изписани собственоръчно от 
завещателя.

Вписването в централния регистър на разпорежда-
нията, свързани с последната воля, е доказателствено 
средство в полза на издирването, но не и условие за 
валидност.

Чрез всички изброени до тук средства нотариусът 
може да установи дървото на наследниците.

Както беше посочено по-горе - законът установява 
списъка и приоритетния порядък на лицата, които мо-
гат да бъдат призовани при наследяването.

Следователно са налице 4 реда:
На първо място са децата, като ако едно от тях 

е починало или се откаже от наследство, то може да 
бъде представлявано при наследяването от собстве-
ните си наследници.

Трябва да се има предвид, че след приемането на за-
кона от 2001 г. всички деца са равнопоставени: поста-
новява се, че имат едно и също право на наследяване, 
независимо от това дали са законни наследници (тоест 
родени от брака на починалия и неговия брачен парт-
ньор) извънбрачни или рожби от извънбрачна връзка, 

състояла се по време на брак.
Във втория ред са привилегированите предци, а 

именно бащата и майката на починалия, както и приви-
легированите роднини по съребрена линия, тоест бра-
тя и сестри, племенници на починалия.

В третия ред се нареждат обикновените предци, 
тоест баби и дядовци и прабаби и прадядовци.

И накрая в четвъртия ред са обикновените съре-
брени роднини, каквито са чичовци, лели, братовчеди 
и братовчедки.

Преживелият съпруг, на който ще се спрем по-късно, 
има особена роля. Той се призовава при наследяването 
в присъствието на потомците, бащата и майката на 
починалия.

Извън тях той е с предимство пред всички други 
наследници и изключва всеки друг роднина.

Във Франция децата се ползват с голяма защита и 
не могат да бъдат лишени от наследство, тъй като 
имат винаги право на дял от имуществото на техния 
родител, който не може да им бъде отнет дори когато 
волята на починалия се е противопоставяла на това.

Този дял се нарича запазена част от наследството, 
като децата се наричат наследници, които имат право 
на запазена част от наследството.

Тази задължителна част от наследството се опре-
деля от ГК, като размерът ѝ варира в зависимост от 
броя на децата.

Ако починалият е имал едно дете,: запазената част 
от наследството се равнява на половината от наслед-
ственото имущество.

Ако починалият е имал две деца, тя съответства 
на 2/3 от имуществото му.

Ако починалият е имал три или повече деца, децата 
си поделят 3/4 от наследственото имущество.

Едновременно с това, оставащото се нарича раз-
полагаема част. Това е делът от наследствено имуще-
ство, с който починалият е имал право да се разпореж-
да свободно.

Тази разполагаема част е:
.1/2, ако починалият оставя едно дете,
.1/3, ако починалият оставя две деца,
.1/4, ако починалият оставя три деца или повече.

Тази разполагаема част може да бъде завещана или 
дарена на всяко лице: човек от семейството, който 
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не е в кръга на наследниците (племенник, партньор в 
рамките на ГДССО, партньор при извънбрачно съжи-
телство), дете, на което се дава преимущество по 
отношение на останалите, лице извън семейството, 
на асоциация или на преживелия съпруг.

Трябва да се има предвид, че преживелият съпруг 
има дял както от разполагаемата част, така и от за-
пазената част на наследственото имущество. Това ни 
налага да разгледаме каква е частта на преживелия съ-
пруг в наследственото имущество на починалия преди 
него съпруг.

Със законите от 2001 г. и 2006 г. преживелият съ-
пруг е по-добре защитен, като закрилата му е разши-
рена в ущърб на останалите членове от семейството 
на починалия.

Той вече има право на наследство при всички семей-
ни конфигурации.

Разполага със специални права по отношение на жи-
лището си, чиято цел е да му се даде възможност да 
запази условията си на живот.

Преди това преживелият съпруг беше по-слабо за-
щитен и се налагаше да се правят дарения между съ-
прузи.

Но реалните ситуации са по-сложни, защото ако за-
конодателят се е опитал да даде отговор на всички се-
мейни конфигурации (например женен/омъжена с деца, 
деца от различни бракове, женен/омъжена без деца), то 
не е лесно да се съчетаят интересите на едните и на 
другите, откъдето и необходимостта от адаптиране, 
за да се отговори на очакванията на семейната двойка 
и следователно да се предвидят приживе разпоредби, с 
които да се защити още по-добре преживелият съпруг.

Нека направим малко отклонение, преди да се спрем 
на ситуацията на преживелия съпруг.

Мкар времето, когато законът игнорираше извънб-
рачните партньори да е безвъзвратно отминало, ма-
кар манталитетът да се е променил и все по-големите 
защитни механизми, които предлага обществото ни, 
да имат своето законово изражение – имам предвид 
реформата, свързана с ГДССО, то не трябва да забра-
вяме, че нивото на защита на интереса варира в зави-
симост от ситуацията на преживелия съпруг.

Ако починалият не е сключил нито брак, нито ГД-
ССО, преживелият извънбрачен партньор, който няма 
никаква юридическа връзка с починалия, няма и никакво 
право на наследяване.

В този случай семейството ще наследи в зависи-
мост от по-горе разгледания ред на наследяване.

Ако обаче починалият е успял да направи завещание 
в полза на извънбрачния си партньор или партньорка, 
последният/та ще получи наследствени права в деня на 
смъртта.

Ако починалият остави деца и ако стойността на 
прехвърленото на извънбрачния партньор имущество 
превиши разполагаемата част от наследственото 
имущество и засегне част от запазената за децата 
част от него, те ще могат да поискат намаляване на 
завещаното имущество, тоест за да запази целостта 
на завещаното имущество, преживелият извънбрачен 
партньор ще трябва да обезщети децата.

Нека да се спрем сега на ситуацията на починал, 
който е сключил ГДССО.

Сключването на ГДССО не дава повод за предявява-
не на граждански иск към права, които се прехвърлят 
при смърт, тъй като не дава право на наследяване в 
полза на преживелия.

Сключването на ГДССО не дава право на наследява-
не на партньора. Следователно е наложително да се 
направи завещание.

За разлика от извънбрачния партньор сключилият 
ГДССО ще има същото данъчно облекчение като склю-
чилият брак съпруг.

Да се върнем на правата на преживелия съпруг.
Ако брачната двойка е без деца, съществуват две 

хипотези:

. ако родителите на починалия (баща и майка) са 
живи, 1/2 от наследственото имущество ще бъде за 
преживелия съпруг и 1/2 за бащата и майката.

. ако един от двамата родители е починал, прежи-
велият съпруг наследява 3/4 от наследственото иму-
щество.

Следователно, ако починалият иска преживелият 
съпруг да бъде единственият му наследник, ще трябва 
да направи разпореждания, с които да лиши от наслед-
ство родителите чрез завещание или чрез дарение.

Преди закона от 2006 г. родителите не можеше да 
бъдат лишени от наследство; те имаха запазена част 
от наследственото имущество.

Освен това, ако починалият е загубил баща си и май-
ка си, но има живи братя и сестри, преживелият съпруг 
наследява всичко с изключение на имуществото, което 
починалият е получил от родителите си чрез дарение 

ОСНОвНИ ПРИНЦИПИ
НА ФРЕНСкОТО НАСЛЕДСТвЕНО 
ПРАвО
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или наследяване и което се прехвърля на братята и се-
стрите (в 1/2 част).

А сега нека да разгледаме ситуацията на брачна 
двойка с деца само от техния брак, при която същест-
вуват два варианта:

. при двойка с деца от техния брачен съюз законът 
предоставя избор:

- право на ползване върху цялото наследствено иму-
щество,

- или 1/4 като пълноправна собственост.

Правото на ползване е свързано със запазване на 
условията на живот, правото да се ползва до края 
на живота си от цялото наследствено имущество, 
по-конкретно правото да се използват парите в бан-
ковите сметки, да се получават наеми, да се живее в 
къщата, да се запази мебелировката, да се използва ав-
томобилът.

Правото на ползване се прекратява със смъртта на 
плодоползвателя.

При 1/4 пълноправна собственост залага на обра-
тния принцип, който дава приоритет на подялбата на 
имуществото между преживелия съпруг и децата.

. брачна двойка с деца от повече бракове:

Преживелият съпруг няма избор, а само право да при-
добие пълноправна собственост върху 1/4 от наслед-
ственото имущество.

Защо?
За да се избегне блокирането на децата от първия брак, 

при положение че вторият брачен партньор е по-млад.
За да бъде по-добре защитен преживелият съпруг, съ-

прузите трябва да си направят дарения между съпрузи.
Преди закона от 2001 г. за преживелия съпруг беше 

от съществено значение да се възползва от дарение 
между съпрузи, тъй като в противен случай се полз-
ваше само с право на ползване върху една четвърт и 
съществуваше риск да бъде изгонен от семейното жи-
лище от децата.

Дарението между съпрузи дава възможност да се 
потвърдят законните права и да се разшири обхватът 
на наследствените права до специалната разполага-

ема част между съпрузи.

Преживелият съпруг има три възможности:
Право на ползване,
 1/4 като пълноправна собственост и 3/4 като пра-

во на ползване,
 1/2,1/3,1/4.

Освен дарението между съпрузи починалият е разпо-
лагал и с възможността да направи завещание.

II - кАк СЕ ПРЕхвЪРЛя И УПРАвЛявА НАСЛЕДСТвЕНО 
ИмУщЕСТвО?

След като правоприемството при наследяване е 
дало възможност да се определят тези, който са при-
зовани да получат правата на починалия наследодател, 
както и наследствените им дялове, следва да опреде-
лим условията и реда, съгласно които те ще бъдат 
прехвърлени на наследниците. Това всъщност е прех-
върлянето или управлението на наследственото иму-
щество.

Прехвърлянето или управлението на наследствено-
то имущество предписва всички операции, които от 
деня на смъртта до деня на подялбата допринасят за 
окончателното предаване на дължимото на правопри-
емниците.

Прехвърлянето има факултативен характер.
Всички възможни наследници, чието право на насле-

дяване произтича от закона или от волята на почина-
лия наследодател, се ползват с правото на избор да 
приемат или не наследственото имущество.

Наследникът разполага със срок от 4 месеца, счи-
тано от откриването на наследството, за да направи 
своя избор (чл. 771 от ГК).

Изборът е свободен, неделим и с обратна сила.
Налице са 3 възможности:

а) Обикновено приемане без възражения.
Може да бъде изрично или мълчаливо.
Приелият без възражения наследственото имуще-

ство го получава цялото (активи и пасиви).

б)Приемане в размера на чистия актив на наслед-
ственото имущество.

ОСНОвНИ ПРИНЦИПИ
НА ФРЕНСкОТО НАСЛЕДСТвЕНО 
ПРАвО
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Две основни формалности:
- Достатъчно е да се подаде заявление до деловод-

ството на Високоинстанционния съд (Окръжен съд) по 
място на откриване на наследството.

- Заедно със заявлението или след това трябва 
да бъде подаден точен и отговарящ на действител-
ността списък на всички елементи от активите и па-
сивите на наследственото имущество.

Предимство: разделяне на имуществата
- Ограничаване на пасивите до носените от получе-

ното имущество.
в) Отказ.

Заявлението до деловодството на Високоинстан-
ционния съд (Окръжен съд) има за цел да освободи на-
следника от дълговете и тежестите на наследство-
то.

За сметка на това той няма никакво право върху 
активите.

Отказалият се може да оттегли решението си при 
определени условия.

Да се върнем на ролята на нотариуса при уреждане 
на наследяването.

След като бъде установено правоприемство при 
наследяване, нотариусът удостоверява смъртта, ана-
лизира евентуално направените разпореждания от по-
чиналото лице приживе и определя наследниците.

Този акт играе роля на доказателство за качество-
то на наследник по отношение именно на администра-
ции, банки, пенсионни фондове, застрахователни компа-
нии.

От момента, в който се определят наследниците, 
нотариусът установява имуществото на починалия 
към деня на смъртта.

Като се основава на твърденията на наследниците, 
той обрисува подробна картина на наследството към 
деня на смъртта с:

Активите: цялото притежавано от починалия иму-
щество: недвижимо имущество, банкови сметки, вло-
жения, автомобили, дружествени дялове, търговско 
предприятие (репутация), процент от пенсия.

Пасивите : всички дългове на починалия към деня на 
смъртта: текущ заем, който не е застрахован, данъци, 
фактури за плащане.

Ако починалият е бил сключил брак, най-напред тряб-
ва да се прекрати съпружеският режим на общност, за 
да се установи точното му имущество.

Например при сключване на брак при режим на уста-
новената по закон общност на имуществото, трябва 
да се ликвидира тази съпружеска имуществена общ-
ност и да се определи частта, която влиза в наслед-
ственото имущество и тази, която принадлежи на пре-
живелия съпруг.

Трябва да се има предвид, че при установената по 
закон общност на имуществото всички банкови смет-
ки, сметките, които са открити на името на двамата 
съпрузи, както и тези, които са само на името на по-
чиналия съпруг или само на преживелия съпруг, се включ-
ват в тази общност на имуществото.

След като бъдат установени наличните чисти ак-
тиви, фиктивно се събира всичко, което починалият  е 
би могъл да даде през живота си.

Това дава възможност да се възстанови реалното 
му имущество и да се провери, ако е необходимо, това, 
което е получило вече всяко дете, за да се гарантира 
равнопоставеността на децата и спазването на запа-
зената част от наследственото имущество.

Когато починалият оставя един или повече недви-
жими имота, нотариусът трябва да състави удосто-
верението за правото на собственост.

Този акт се състои в прехвърляне на тези имоти на 
наследниците му.

И така стигаме до третия етап, в който нотари-
усът изготвя декларация за наследство, за да определи 
евентуалните данъци, свързани с наследяването, кои-
то трябва да бъдат платени от наследниците.

Последният етап е свързан с разпределянето на 
нетния актив.

При смъртта на първия от съпрузите преживелият 
съпруг остава често плодоползвател.

В такъв случай подялбата не е непременно необхо-
дима, ако децата желаят да запазят режима на недели-
мост на имуществото с родителите си.

За сметка на това при смъртта и на втория съпруг 
може да се пристъпи към подялба на имуществото.

Ерих Бушри - нотариус от регионална
колегия Версай, Франция

ОСНОвНИ ПРИНЦИПИ
НА ФРЕНСкОТО НАСЛЕДСТвЕНО 
ПРАвО
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Уважаеми колеги,

С настоящото изложение ще Ви запозная накратко 
с предстоящия регламент на Европейския парламент и 
на Съвета за опростяване на приемането в Европейския 
съюз на някои официални документи, който се очаква 
окончателно да се приеме през 2016 г. и чието пълно наи-
менование е: „Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за насърчаване на свободното движение на граж-
даните и предприятията чрез опростяване на приемане-
то на някои официални документи в Европейския съюз и 
за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012“.

Процедурата по приемането на регламента, макар и да 
е в много напреднала фаза, все още не е приключила, като в 
проекта е предвидено регламентът да започне да се прила-
га две години и половина след влизането му в сила.

Този регламент ще има важно отражение както вър-
ху живота на гражданите на Европейския съюз, така и 
върху ежедневната ни работа като нотариуси, защото 
с него се предвижда отпадането на изискването за ле-
гализация или апостил на официални документи, които се 
издават от органи на една държава членка или от органи 
на Съюза и се представят пред органи на друга държава 
членка, както и се предвижда въвеждането на многое-
зични стандартни удостоверения относно някои факти, 
удостоверени с официални документи.

Предложението за приемането на регламента бе на-
правено от Европейската комисия през 2013 г., като не-
обходимостта от подобен регламент бе обоснована от 
следните съображения:

1. Повишената мобилност в границите на ЕС от стра-
на на гражданите и предприятията на Съюза, които се 
сблъскват с административни формалности, костващи 

разходи и загуба на време. Мобилността на гражданите 
на Съюза е практическа реалност. Факт е, че около 12 
милиона граждани на ЕС живеят в държава – членка на 
ЕС, различна от страната им на произход, а много повече 
пребивават временно в друга държава – членка на ЕС. Съ-
щото се отнася и за предприятията на ЕС, по-специално 
МСП. Почти половината от тях участват в някакъв вид 
международни контакти и не по-малък брой прибягват 
редовно до използването на свободите на вътрешния 
пазар посредством осъществяването на трансгранични 
търговски сделки или обслужване на клиенти в различни 
държави членки. Въпреки факта, че правото на свободно 
движение и пребиваване, както и свободите на вътреш-
ния пазар са твърдо залегнали в първичното право на 
Съюза и са развити значително във вторичното право 
на Съюза, ЕК е констатирала, че все още съществува 
разминаване между съществуващите правни норми и ре-
алността, с която се сблъскват гражданите и предпри-
ятията, когато искат да упражнят тези права на прак-
тика. Съгласно документ на Комисията, публикуван през 
2011 г., сред 20-те най-важни критики на гражданите и 
предприятията във вътрешния пазар са администра-
тивно-техническите формалности, с които същите се 
сблъскват при контакта си с административните орга-
ни на страната на пребиваване. Освен необходимостта 
от познаване на местните административно-техни-
чески особености, за гражданите и предприятията се 
пораждат допълнителни трудности, когато от тях се 
изисква да представят  официални документи, издадени 
в други държави членки. Най-често тези трудности са 
свързани с изпълнението на допълнителни изисквания, 
като например наличието на официален превод, легализа-
ция или апостил. Тези формалности са обременяващи за 

БЪДЕщИяТ ЕвРОПЕйСкИ РЕГЛАмЕНТ
зА ОПРОСТявАНЕ НА ПРИЕмАНЕТО НА НякОИ 
ОФИЦИАЛНИ ДОкУмЕНТИ

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
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гражданите и предприятията, тъй като отнемат вре-
ме и могат да породят допълнителни разходи.

2. Непряката дискриминация на гражданите на други 
държави членки в сравнение със собствените граждани 
при ситуации с трансграничен елемент. Когато гражда-
ните и предприятията на Съюза упражнят правата си на 
свободно движение или свободите на вътрешния пазар, 
например като изберат да пребивават или да извърш-
ват стопанска дейност в друга държава членка, те се 
изправят пред редица трудности при представянето на 
необходимите официални документи и извършването на 
необходимото за тяхното приемане от органите на дър-
жавата членка по пребиваване или по извършване на дей-
ността, които трудности не съществуват за гражда-
ните и предприятията на тази държава членка. По този 
начин на практика се получава дискриминация на граж-
даните и предприятията на другите държави членки в 
сравнение с гражданите и предприятията на държавата 
членка, в която се представят съответните официални 
документи.

3. Разпокъсаната правна уредба на равнище ЕС и на 
международно равнище по отношение на легализацията, 
апостила и административното сътрудничество. Ле-
гализацията и апостилът се характеризират с правна 
уредба, която е разпокъсана, тъй като произтича от ня-
колко източника: национални закони, които се различават 
значително помежду си; много на брой многостранни и 
двустранни международни конвенции, които са ратифи-
цирани от различен и едновременно с това ограничен 
брой държави и които не са в състояние да осигурят 
решенията, необходими за гарантиране на свободното 
движение на европейските граждани; разпокъсано зако-
нодателство на Съюза, с което се уреждат само някои 
ограничени аспекти на повдиганите въпроси. Резулта-
тът е липса на яснота и правна уредба, която не осигу-
рява правната сигурност, нужна на европейските граж-
дани и предприятия за решаването на въпроси с пряко 
въздействие върху всекидневния им живот.

4. Недостатъците на действащото европейско и 
международно законодателство относно движението 
на официални документи. Общата функция на тези доку-
менти е, че те представляват доказателство за факти, 
документирани от даден орган. Дори когато тези доку-
менти са напълно законни и не представляват проблем в 
страната им на произход, гражданите и предприятията 
все пак трябва да преминат през непропорционално слож-

ни и тежки административни процедури, за да докажат 
автентичността им в друга държава членка. Въпросни-
те административни формалности са легализацията, 
заверката с апостил, както и изискванията за заверка на 
копията и преводите. Посочените формалности налагат 
извършването на административни действия и са свър-
зани със загуба на време и със значителни разходи, чийто 
размер силно варира от една държава членка до друга. 
Освен това те не винаги предотвратяват измамите и 
подправянето на официални документи. Вследствие на 
това тези формалности могат да се разглеждат като 
остарели и непропорционални механизми за гарантиране 
на набелязаната цел за правна сигурност.

С оглед задоволяване на нуждата да се намерят 
по-ефективни, по-сигурни и по-прости механизми или 
системи, които да осигурят възможност за засилване 
на взаимното доверие и за насърчаване на по-тясното 
сътрудничество между държавите членки в рамките на 
единния пазар, особено по отношение на по-ефективно-
то предотвратяване на измамите и подправянето на 
официалните документи, ЕК отправя през 2013 г. пред-
ложение до Европейския парламент и до Съвета за при-
емането на регламент, който цели опростяването на 
приемането в Европейския съюз на някои официални до-
кументи.

Важно е да се отбележи, че предложеният регламент 
се отнася най-вече до  премахването на допълнителните 
трансгранични формалности при използването в държа-
ва членка на някои категории официални документи, из-
давани от друга държава членка, касаещи доказването 
на тяхната автентичност (техния произход), а не до 
признаването от държавата членки по местоизползва-
не на юридическия ефект, който тези документи имат 
в държавата членка по произход. Признаването на съ-
държанието на документите (на юридическите факти 
или правоотношения, съдържащи се в тези документи) 
е извън обхвата на регламента. Така например, ако пред 
български нотариус бъде представен документ, издаден 
от друга държава членка, удостоверяващ наличието на 
регистрирано партньорство между лица от един и същи 
пол, то нотариусът ще трябва да приеме документа за 
автентичен, без да е необходимо наличието на апостил, 
но няма да е длъжен да приеме съществуването на регис-
трираното партньорство и да приложи правните после-
диците от същото, съществуващи съгласно правото на 
държавата членка по издаване на документа.

Многоезичните стандартни удостоверения на, кои-
то ще бъдат въведени с регламента, няма да произвеж-
дат правно действие по отношение признаването на съ-
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държанието им в държавите членки, в които ще бъдат 
представяни. Тези стандартни удостоверения няма да 
възпрепятстват използването на еквивалентните им 
официални документи, съставени от органи на издаваща-
та държава членка. От гледна точка на автентичност-
та им, при използването им многоезичните стандартни 
удостоверения на Съюза ще имат същата формална до-
казателствена сила като националните им еквиваленти. 
Основната им цел е да се намалят оставащите изисква-
ния за превод, поставяни пред гражданите и предприя-
тията на Съюза.

Също така регламентът не цели хармонизирането на 
материалното право на държавите членки в съответ-
ните области. С него не се извършва хармонизиране на 
всички официални документи, съществуващи в държави-
те членки, и на ситуациите, в които те са необходими на 
гражданите и предприятията от ЕС при трансгранични 
хипотези.

Предложеният регламент е хоризонтален инстру-
мент и няма да възпрепятства прилагането на законо-
дателството на Съюза, съдържащо сходни разпоредби, 
а само ще го допълва, като едновременно с това пред-
вижда, че в отношенията между държавите членки 
той се ползва с предимство пред двустранните или 
многостранните споразумения, по които тези държави 
са страни и които се отнасят до въпросите, уредени 
с него. Регламентът няма да засяга съществуващите 
отношения между отделните държави членки с трети 
страни.

Регламентът ще се прилага единствено по отноше-
ние на документи, издавани от органи на държави член-
ки, а не и до такива, издавани от трети държави (дори 
и да се касае за документ, издаден от трета държава, 
автентичността на който вече е приета от някоя от 
държавите членки).

Категориите официални документи, обхванати от 
регламента, се основават на Хагската конвенция от 
1961 г. за премахването изискването за легализация на 
чуждестранни публични актове (т.нар. конвенция за 
апостила, която е приета от всички държави членки) и 
на Брюкселската конвенция от 1987 г. за премахване на 
легализацията на документите между държавите членки 
на Европейските общности (тази конвенция не е влязла в 
сила, защото не е ратифицирана от всички държави член-
ки, но се прилага от шест от тях в отношенията помеж-
ду им). Това са: документите, издавани от съдебните 
органи, включително съдебните решения; документите, 
издавани от административните органи; нотариалните 
документи; официалните удостоверявания, като напри-

мер документите за регистрация и за заверка на подпи-
сите; дипломатическите и консулските документи. 

В предметния обхват на регламента са включени из-
даваните от органите на държава членка или от орга-
ните на Съюза документи, включително многоезичните 
стандартни удостоверения на Съюза, които имат фор-
мална доказателствена сила по отношение на следните 
юридически факти и правния статус на физическите 
лица: раждане, смърт, име, брак, способност за встъ-
пване в брак, семейно положение, развод, унищожаване 
на брака, регистрирано партньорство, способност за 
встъпване в регистрирано партньорство, разтрогване 
на регистрирано партньорство, произход, осиновяване, 
място на пребиваване, гражданство и национална при-
надлежност, липса на съдебно минало.

По време на различните етапи на законодателната 
процедура по приемане на регламента бяха обсъждани 
възможностите в неговия обхват да бъдат включени до-
кументи, отнасящи се и до: правния статус и предста-
вителството на търговските дружества, правния ста-
тус и представителството на други юридически лица, 
недвижимото имущество, свидетелствата за управле-
ние на наземни, въздушни и морски превозни средства, 
здравословното състояние, квалификациите и учебните 
и академични справки, имигрантския статус, граждан-
ските и избирателните права, данъчните задължения и 
данъчното състояние на физически или юридически лица, 
социално-осигурителни права от всякакъв вид, права на 
интелектуална собственост и др., но един толкова ши-
рок обхват на регламента не бе приет от държавите 
членки и в крайна сметка неговото приложно поле бе 
ограничено само до официалните документи, отнасящи 
се до областите, посочени в предходния абзац.

От обхвата на регламента изрично са изключени 
също така документите, които съдържат споразумение 
между две или повече страни, независимо дали са във 
формата на нотариален акт или със заверка на подписи-
те, в това число договори, нотариални актове, устави 
и други. 

Общият принцип, заложен в регламента, е, че когато 
се представят на органите на други държави членки, 
официалните документи с произход от държава членка, 
които попадат в обхвата на регламента, са освободени 
от всички форми на легализация или подобни формални 
процедури, предвидени в Хагската конвенция от 1961 г. 
за премахване на изискването за легализация на чуждес-
транни публични актове.

Премахва се и съществуващата в някои държави член-
ки практика да се изисква едновременното представяне 

БЪДЕщИяТ ЕвРОПЕйСкИ РЕГЛАмЕНТ
зА ОПРОСТявАНЕ НА ПРИЕмАНЕТО
НА НякОИ ОФИЦИАЛНИ ДОкУмЕНТИ
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на оригинал и заверено копие от съответния документ. 
Съгласно регламента, органите не могат да изискват 
едновременното представяне на оригинала на издаден 
от друга държава членка официален документ и негово 
заверено копие. Освен това органите са длъжни да при-
емат незаверено копие, ако оригиналният документ е 
представен заедно с него, а също и заверените копия, 
издадени в други държави членки.

Премахва се съществуващата в някои държави член-
ки практика да се изисква документът да е придружен от 
заверен превод, извършен в приемащата държава членка. 
Съгласно регламента, органите ще трябва да приемат 
заверени преводи, извършени в друга държава членка.

С оглед подобряване на превенцията на измамите, в 
регламента се предвижда, че ако органите на държава-
та членка, в която са представени официален документ 
или негово заверено копие, имат основателни съмнения 
относно автентичността на тези документи, и по-спе-
циално относно истинността на подписа, на качество-
то, в което е действало лицето, подписало документа, 
или на автентичността на печата или марката, и съм-
ненията не могат да бъдат отстранени по друг начин, 
те могат да отправят искане за информация до съот-
ветните органи на държавата членка, в която са изда-
дени документите. Това искане може да се направи било 
директно, чрез използване на  Информационната систе-
ма за вътрешния пазар, създадена с Регламент (ЕС) № 
1024/2012 или посредством определен от съответната 
държава членка централен орган. За целта всяка държа-
ва членка следва да определи поне един централен орган, 
който да оказва помощ във връзка с исканията за инфор-
мация и по-специално: да предава и да получава такива 
искания, и да предоставя цялата необходима информация 
по тези искания. 

С цел улесняване на европейските граждани регламен-
тът предвижда създаването на 11 многоезични стан-
дартни удостоверения, отнасящи се до: раждане, живот, 
смърт, брак, способност за встъпване в брак, семейно 
положение, регистрирано партньорство, способност за 
встъпване в регистрирано партньорство, статус на 
регистрираното партньорство, място на пребиваване, 
липса на съдебно минало. Многоезичните стандартни 
удостоверения на Съюза ще бъдат на разположение на 
гражданите паралелно и като алтернатива на национал-
ните официални документи, ще се получават на добро-
волна основа и ще имат същата формална доказател-
ствена сила като подобните им официални документи, 
съставяни от органите на издаващата държава членка. 
Когато за конкретен официален документ има въведено 

многоезично стандартно удостоверение на Съюза, при 
поискване, органите на държавата членка са длъжни да 
издадат такова удостоверение. Удостоверенията след-
ва да бъдат издавани, дори ако не съществува национа-
лен еквивалентен документ, стига данните, посочени 
в удостоверението да могат да бъдат потвърдени на 
база официални регистри, съществуващи в съответна-
та държава членка. И обратно - държавите членки могат 
да не издават удостоверение, ако съответната инфор-
мация не е регистрирана от държавата. Въпросът кои 
органи издават удостоверенията следва да се уреди от 
националното право на всяка държава членка. Удостове-
рението трябва да се издаде при същите условия както 
еквивалентния му официален документ, съществуващ в 
съответната държава членка.

Удостоверенията имат същата формална доказа-
телствена сила като еквивалентните им национал-
ни документи, като отново е важно да се изтъкне, че 
стандартните удостоверения на Съюза имат за цел 
единствено да се избегнат обичайните формалности и 
необходимостта от превод. Те в никакъв случай не водят 
до задължение за признаване съдържанието на докумен-
тите.

Регламентът предвижда две години след началото 
на прилагането му да се направи оценка, която да по-
каже дали в обхвата му да бъдат включени и официални 
документи, отнасящи се до правния статут и предста-
вителството на дружествата, както и дипломите за 
завършено образование и документите за инвалидност. 

Пет години след началото на прилагането на регла-
мента ще се направи обща оценка на неговия ефект с 
оглед евентуалното разширяване на неговия предметен 
обхват с включване на официални документи от други об-
ласти и нови стандартни удостоверения.

В заключение може да се отбележи, че подобен ре-
гламент безспорно е крачка напред в създаването на 
обединена Европа. Приемането на официални документи 
без процедурни формалности на практика се свежда до 
прилагане на принципа на взаимно доверие, който важи 
в европейското пространство на свобода, сигурност 
и правосъдие. Едновременно с това за гарантиране на 
правната сигурност на гражданите и предприятията в 
рамките на Съюза следва да бъдат изградени ефективно 
действащи защитни механизми, които да позволят пре-
дотвратяването на измами и недобросъветни дейст-
вия. 

Нотариус Ивайло Иванов

БЪДЕщИяТ ЕвРОПЕйСкИ РЕГЛАмЕНТ
зА ОПРОСТявАНЕ НА ПРИЕмАНЕТО
НА НякОИ ОФИЦИАЛНИ ДОкУмЕНТИ
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Нотариус Филип Жирар е нотариус в Марсилия, 

Южна Франция от 1977 година. Заместник-председател 

на Висшия съвет на френския нотариат, отговарящ за 

правните и европейски въпроси от 2002 до 2006 година. 

През юли месец 2015 година става председател на 

Асоциацията на Европейската мрежа на регистрите 

на завещанията (АРЕРТ), както и на работната група 

„РЕРТ“ на Съвета на нотариатите на ЕС (СНЕС). 

 Председател от 1983 година на организация (Saint 

Jean de Dieu), която осигурява подслон за бездомни 

хора в Марсилия, той е също така председател на две 

болници в града.  

Нотариус Жирар е офицер на Ордена на почетния 

легион и на Националния орден за заслуги на Франция, 

респективно от 2012 година и от 2003 година. 

На 20 юни 2015 година, господин Филип Жирар, 

нотариус в Марсилия, беше избран за председател на 

Асоциацията на европейската мрежа на регистрите на 

завещанията (ARERT). Той поема председателството 

след г-н Карел Тобак, от Бум, Белгия, който става 

заместник-председател. Пред АРЕРТ стоят много 

задачи, най-вече предвид приложението на Регламента 

за трансграничните наследявания. 

- Вие сте постоянно ангажиран с Асоциацията на 

европейската мрежа на завещанията от самото й 

създаване. Как беше създадена тя? 

-  АРЕРТ беше създадена най-вече предвид желанието 

на европейския нотариат да помогне на европейските 

граждани при издирване на завещания на техни роднини 

след смъртта им. Като се има предвид, че се очаква 

увеличение на движението на хората в Европейския 

съюз, нотариатът създаде асоциация, която да учреди 

мрежа, свързваща  регистрите на завещанията. По 

инициатива на белгийския, френския и словенския 

нотариат, Асоциацията на европейската мрежа на 

регистрите за завещанията беше създадена на 08 юли 

2005 година. 

 - Асоциацията е вече на 10 години. Кои са нейните 

най-големи постижения?

- АРЕРТ е постигнала голямо развитие през 

последните 10 години, най-вече благодарение на 

работата и усилията на господин Карел Тобак, 

предишния председател, допринесъл много за успеха и 

напредъка на асоциацията. Като нов председател, аз 

възнамерявам да направя АРЕРТ по-силна чрез поемане 

на нови инициативи и действия и да обединя в едно 

нейните постижения. АРЕРТ понастоящем има 19 

членове и двама партньори. В момента са свързани 15 

регистъра на завещания, като това прави възможно да 

ИНТЕРвю С  НОТАРИУС ФИЛИП ЖИРАР,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИяТА
НА ЕвРОПЕйСкАТА мРЕЖА НА РЕГИСТРИТЕ НА 
зАвЕщАНИяТА (АРЕРТ)
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се издирват около 200 завещания всяка година в държава-

членка, извън тази, в която е уредено наследството. 

Освен това, през тези десет години, АРЕРТ е изпълнила 

три проекта, финансирани съвместно с Европейската 

комисия. Благодарение на проучването на Асоциацията, 

европейските граждани имат представа как да 

вписват и да търсят завещания, като те също така 

са запознати с условията за обмен на информация в 

трансграничен контекст. 

Асоциацията днес е модел на сътрудничество 

между европейските юристи, които отговарят за 

въпросите, свързани с наследяването. 

- Кои са приоритетите на Управителния съвет през 

следващите пет години?

Новите приоритети на Управителния съвет 

включват няколко важни области. На първо място, 

асоциацията иска да подобри комуникацията си. 

Мрежата съществува и действа ефективно, но 

изглежда, че европейските граждани и Министерствата 

на правосъдието не са достатъчно запознати с 

възможността да се правят запитвания в чужди 

регистри на завещания. АРЕРТ ще работи за по-добра 

комуникация в Европейския съюз, в сътрудничество с 

управляващите националните регистри. 

АРЕРТ също така ще се опита да финализира 

свързването на някои национални архиви, които не 

са били свързани с мрежата, както и да предложи 

на европейските граждани една по-достъпна и по-

разбираема услуга. 

Освен това, регламентът на трансграничното 

наследяване стана приложим на 17 август 2015 година. 

Този текст създава нов юридически документ - 

Европейското удостоверение за наследство. Много 

е важно юристите и европейските граждани да са 

информирани как да се издири този тип документ 

в държава-членка. АРЕРТ използва съществуващата 

техническа инфраструктура и сега е възможно 

да се правят запитвания относно Европейските 

удостоверения за наследство, които са издадени в 

държави, прилагащи Европейския регламент. АРЕРТ 

се надява, че така ще успее да улесни уреждането на 

трансгранични наследявания. 

- Бихте ли посочил в поредност стъпките, които 

българският нотариус трябва да извърши, за да направи 

справка в Регистър на завещанията?

 

- Файловете, съдържащи информация относно 

разпорежданията съгласно последната воля са 

част от Европейската мрежа на Регистъра на 

завещанията. Благодарение на него, българският 

нотариус може да направи справка във френските 

файлове, като се свърже с интерфейса, специално 

създаден за тази цел, достъпен на адрес: https://arert.

notary-chamber.org

Достатъчно е нотариусът да попълни различните 

полета, като даде възможно най-изчерпателна 

информация за починалия, а след това да избере 

френския регистър. 

Нотариусът ще може в същото време да направи 

запитвания и в други чужди регистри на завещанията. 

След време ще има възможност да се правят 

запитвания в европейски регистри, като това ще 

бъде включено директно в българския регистър, а не 

чрез осигуряването на отделен специален достъп.

- Тъй като това е рубрика, която се казва INTUITO 

PERSONAE, бихте ли споделил с нас какви са били 

Вашите подбуди да поемете по пътя на професията 

„нотариус“?

- Да бъда нотариус беше моето истинско призвание. 

Освен моята любов към правото, което е една област 

на строги правила и на съвършенство, мисията 

на човек в услуга на обществото, винаги е била 

много привлекателна за мен.   Тази професия изисква 

притежаването на много хуманни качества. Освен 

това тя ми позволява постоянно да бъда в контакт 

с моите клиенти, за които нотариусът помага да 

постигнат приятелско споразумение при възникване 

на спорове, като той трябва да упражнява тази своя 

дейност абсолютно безпристрастно.  Моето най-

голямо удовлетворение е да успея да помиря членовете 

на едно семейство.
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В продължение на дългогодишната благот-

ворителна традиция, и през 2015 година, Но-

тариалната камара на РБ организира Коледен 

бал на нотариусите, чиято главна мотивация 

бе набирането на средства в полза на нужда-

ещите деца на България. Част от набраните 

средства, бяха насочени за благотворител-

ност във връзка с инициативите на УНИЦЕФ, а 

останалата част бе заделена в дарителската 

сметка на Нотариалната камара и ще бъдат 

оползотворени за бъдещи добротворчески 

инициативи, по преценка и съгласно решения 

на Съвета на нотариусите. 

Събитието, чиято благородна кауза обединява еже-

годно българските нотариуси, се състоя на 5 декември 

2015 г. Освен благотворително средище, Балът на но-

тариусите бе и мястото, където за поредна година 

бе продължена инициативата за отпускане на едно-

годишна стипендия на отличен студент по право от 

Юридическия факултет на Софийския Университет „Св. 

Климент Охридски“. Стипендията беше тържествено 

връчена по време на официалната вечеря в присъстви-

ето доц. д-р Юрий Кучев - Зам. Ректор на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ и проф. д-р Сашо 

Пенов - Декан на Юридическия факултет на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“ на студентката, 

наш бъдещ колега - Мария Танева. Годишната стипен-

дия, която Нотариалната камара отпуска от нароч-

но учредена банкова сметка за целево разходване във 

връзка с дарителски и благотворителни инициативи, е 

в размер на 2400 лв. На събитието присъстваха и мно-

го представители на медиите, които по подходящ на-

чин го отразиха.

В приветственото слово си Председателят на Съ-

вета на нотариусите г-н Красимир Катранджиев изка-

за своята признателност, към всички колеги - благоде-

тели, които са съпричастни към моралния и социален 

БЛАГОТвОРИТЕЛЕН БАЛ - ДЕкЕмвРИ 2015

Красимир Катранджиев 
председател на Съвета

на нотариусите
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дълг на Нотариалната камара, като съсловна организация със ста-

билни традиции и изграден през годините авторитет и престиж.

Освен социален ангажимент, Нотариалната камара като струк-

тура и организация, служеща в полза на обществото, но и на свои-

те членове, има и морален дълг към всички нас - нотариусите, като 

Съветът на нотариусите следва да споделя грижата и да помага, 

оказвайки необходима и подходяща подкрепа на колеги изпаднали в 

затруднено здравословно или финансово положение. Задължение на 

Нотариалната камара е и да толерира и насърчава идеи и проекти, 

които издигат нотариусите не само като юридическо съсловие, но 

и като гражданско и социално активна организация. Като пример 

може да се  даде финансовата подкрепа, която оказа Нотариалната 

камара на колегата Богдан Тодоров, който в момента е на експеди-

ция до българската база в Антарктида. Част от събраните сред-

ства на Благотворителния бал 2015 година бяха предоставени имен-

но за реализирането на тази цел.

Мария Танева,
степендиант на НК за 2016 г.

БЛАГОТвОРИТЕЛЕН БАЛ - ДЕкЕмвРИ 2015



НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

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

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

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

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА В ПОКРЕПА НА ДЕЦАТА

2.намаляване на ДЕТСКАТА БЕДНОСТ

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

1. равен достъп до: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ, ЗАКРИЛА

ЗА УНИЦЕФ

ПРОЕКТИТЕ НА УНИЦЕФ, КОИТО ВИЕ КАТО БЛАГОДЕТЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ

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

4. работилници за РОДИТЕЛИ2. програма за РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

5. Подкрепа при ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

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

подкрепя
УНИЦЕФ

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!

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

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

Попълвате 
бланка за 

присъединяване 
към Договора и 
ставате част от 
глобалното 

СЕМЕЙСТВО на 
УНИЦЕФ

Дарявате поне от 
20ст. до 50ст. от  

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

Камара

Получавате 
Стикери, които по 
Ваше желание 
поставяте на 

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

Получавате 
месечен отчет с 
информация за 

това как 
дарението Ви 

помага на децата 
в нужда. 

Получавате 
годишен 

сертификат за 
участие и 
принос в 

програмата  
БЛАГОДЕТЕЛ. 

КАК ДА СТАНЕТЕ БЛАГОДЕТЕЛ И ДА ПРОМЕНИТЕ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА?

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

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
24

РЕшЕНИЕ № 176
София, 14.06.2012 година

в ИмЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в открито съдебно заседание на 

единадесети юни двехиляди и дванадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Надя Зяпкова
ЧЛЕНОВЕ: Жива Декова, Олга Керелска

СЪДЕБНА ПРАкТИкА

като изслуша докладваното от съдия Зяпкова гр. 
дело № 1512/2011 г. и за да се произнесе взе предвид 
следното:

Производство по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба от Ц. А. К. 

ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място], [улица], чрез 
пълномощник адвокат Ц. П. против въззивно решение 
на СГС, ВО, ІV В състав от 10.06.2011 г., постановено 
по гр. д. № 15070/2010 г., с което е отменено решение 
на СРС, 66 състав от 15.10.2010 г. по гр. д. № 45917/2009 
г., с което е уважен предявения от Ц. А. К. срещу Л. К. 
К., В. Г. В., В. А. В. и А. Г. П. иск за обявяване за нищожно 
саморъчно завещание от 26.08.2005 г. на основание 
чл. 42, б. „б” ЗН, като е признато за установено, че 
саморъчното завещание, с посочена в него дата на 
съставяне 26.08.2005 г. на Б. Ц. П. ЕГН [ЕГН], починал 
на 15.09.2006 г., обявено на 15.02.2007 г. по реда на чл. 
27, ал. 1 ЗН от нотариус Д. Д., рег. № 117 по регистъра 
на НК, с което на Л. К. К., В. Г. В., В. А. В. и А. Г. П. е било 
завещано цялото движимо и недвижимо имущество на 
завещателя е нищожно на основание чл. 42, б. „б” ЗН, 
поради липса на посочване в него на действителната 
дата на съставянето му и е постановено друго 
решение, с което искът е отхвърлен.

За ответниците по касация Л. К. К., В. Г. В., В. А. 
В. и А. Г. П. жалбата е оспорена като недопустима до 
касационно разглеждане предвид разпоредбата на чл. 
280, ал. 2 ГПК, тъй като цената на иска е под 5 000 лв., 
както и че не е налице основание по чл. 280, ал. 1 ГПК за 
допускане на касационно обжалване, тъй като липсва 
ясно формулиран правен въпрос и няма ясно и точно 

посочена противоречива съдебна практика, която 
да е относима към конкретния казус. Претендира се 
присъждане разноски за касационната инстанция по 
списък по чл. 80 ГПК.

Касационната жалба е подадена от надлежна страна 
срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт 
на въззивен съд в срока по чл. 283 ГПК и е процесуално 
допустима.

Д. за процесуална недопустимост на жалбата на 
основание чл. 280, ал. 2 ГПК е неоснователен.

С определение № 264/23.02.2012 г. по гр. д. № 
1512/2011 г. на Върховен касационен съд, Трето 
гражданско отделение е допуснато касационно 
обжалване на въззивното решение на основание чл. 280, 
ал. 1, т. 2 ГПК по следния материалноправен въпрос: 
Ако датата на саморъчното завещание предхожда 
датата на издаване на документа за самоличност 
на завещателя, описан в текста на завещанието, 
нарушени ли са императивните изисквания на чл. 25, ал. 
1 ЗН с последица нищожност на завещанието по чл. 42, б. 
„б” ЗН, по който въпрос въззивният съд се е произнесъл 
при противоречие в съдебната практика видно от Р. 
на Берковски районен съд, І състав от 5.05.2011 г. по 
гр. д. № 103/2011 г., което е влязло в законна сила на 
27.05.2011 г. съгласно извършената служебно справка в 
деловодството на Берковски районен съд.

Отговор на правния въпрос:
Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за наследството /ЗН/, 

за да е валидно едно саморъчно завещание и да породи то 
правни последици завещанието трябва да е написано, 
подписано и датирано лично от завещателя. Това са 
задължителни законови реквизити на саморъчното 
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завещание и отсъствието на който и да било от тях 
прави завещанието нищожно /чл. 42, б. „б” ЗН/. Датата 
е задължителен реквизит на саморъчното завещание. 
Изискването на закона за датиране на саморъчното 
завещание е изпълнено, ако завещателят е посочил деня, 
месеца и годината на съставянето на завещанието. 
Когато в саморъчното завещание е посочена една 
дата, а то в действителност е съставено на друга 
дата, актът е нищожен. Хипотезата се приравнява на 
липса на дата, защото законът изисква да е поставена 
датата на съставяне на завещанието. Такава не е 
нито по-ранна дата, когато няма изразена воля, нито 
отбелязана по-късна дата, която на практика следва 
вече изразено, но невалидно волеизявление. Поначало 
датата на саморъчното завещание трябва да е 
изрично посочена. Но тя може да бъде и извлечена 
от съдържанието на акта и ако това е сигурно и 
безспорно завещанието е действително, тъй като 
изразите, означаващи датата, както и целият 
текст на завещанието подлежат на тълкуване. Щом 
може да се установи по положителен начин времето 
на съставяне на завещанието, вкл. самият ден на 
съставяне на завещанието, няма причина да не се 
признае действителност на саморъчното завещание.

Конкретният случай, обаче, не е такъв.
В случай, че в саморъчното завещание е положена 

дата, която по време предхожда датата на издаване 
на документа за самоличност на завещателя, който 
документ за самоличност завещателят е описал в 
текста на завещанието, датата на завещанието е 
посочена погрешно. В такъв случай и ако от текста 
на завещанието не може да установи по положителен 
начин на коя дата в действителност завещанието е 
съставено, следва да се приеме, че завещанието няма 
дата. Нарушено е императивно изискване на чл. 25, ал. 
1 ЗН, чиято последица е признаване на саморъчното 
завещание за нищожно на основание чл. 42, б. „б” ЗН.

За да се произнесе по основателността на 
касационната жалба Върховният касационен съд, Трето 
гражданско отделение констатира следното:

Въззивният съд е отхвърлил иска с правно основание 
чл. 42, б. „б” ЗН. Приел е, че не е нарушено императивното 
изискване на чл. 25, ал. 1 ЗН за означение на датата, на 
която е съставено саморъчното завещание, въпреки 
че тази дата в случая предхожда датата на издаване 
на документа за самоличност на завещателя, който 
документ е описан в текста на завещанието. Съдът 
се е позовал на заключения на единична и тройна 

съдебно-графологически експертизи, според които 
саморъчното завещание действително е написано 
ръкописно изцяло от завещателя, че в завещанието 
е посочена датата на съставянето му, както и че 
завещанието е подписано от лицето, от чието име 
изхожда. При тези данни съдът е приел, че са налице 
изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗН и че завещанието е 
действително. Съдът е приел, че е без значение, че 
в документа са посочени други обстоятелства, вкл. 
лични данни или документи, които не са свързани с 
императивните изисквания на закона. Посочването на 
допълнителни данни, верността на информацията и 
евентуални грешки в тях, според въззивния съд не са 
пороци на волята на завещателя, чиято последица да е 
признаване на завещателното разпореждане.

Решението на въззивния съд е неправилно, поради 
нарушение на материалния закон и необоснованост - 
касационни основания за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК.

Решението следва да се отмени и постанови друго 
решение, с което искът да се уважи с присъждане на 
ищеца разноски по делото в размер на сумата 650 лв. 
за всички инстанции.

В конкретния случай завещателят е описал в текста 
на безспорно изготвеното от него саморъчно завещание 
данни от документа си за самоличност – лична карта. 
Установено е по делото, че посочените от него данни 
от документа за самоличност са верни. Установено 
е със заключение на тройна съдебно-графологическа 
експертиза и че в текста на завещанието не е 
извършена поправка и че няма разлика в химикалната 
паста, с която е написан текста на завещанието. Или 
липсват данни по делото текстът на завещанието 
в частта относно датата на издаване на личната 
карта на завещателя да е допълнително положен /след 
като завещанието вече е било съставено/. При това 
положение, правилно първоинстанционният съд е приел, 
че посочената в завещанието дата на съставянето му 
- 26.08.2005 г. не е действителната дата на съставяне 
на завещанието, а че завещанието е съставено на 
някоя от датите от периода от 22.11.2005 г.-датата, 
посочена в завещанието като дата на издаване на 
личната карта на завещателя, до датата на смъртта 
на завещателя - 15.09.2006 г., както и че от текста на 
завещанието не може да се направи извод на която 
точно дата завещанието в действителност е било 
съставено.

При положение, че датата на завещанието 
предхожда с около три месеца датата на издаване на 
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личната карта, датата на завещанието е посочена 
погрешно, хипотеза, при която следва да се приеме, че 
на завещанието липсва дата.

По изложените съображения Върховният касационен 
съд, състав на Трето гражданско отделение

Р Е ш И:
ОТМЕНЯ въззивно решение на Софийски градски 

съд, Въззивно отделение, ІV „В” състав от 10.06.2011 г., 
постановено по гр. д. № 15070/2010 г., вместо което 
ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че саморъчното 
завещание, с посочена в него дата на съставяне 
26.08.2005 г. на Б. Ц. П. ЕГН [ЕГН], починал на 15.09.2006 
г., обявено на 15.02.2007 г. по реда на чл. 27, ал. 1 
ЗН от нотариус Д. Д., рег. № 117 по регистъра на 
Нотариалната камара, с което на Л. К. К., В. Г. В., В. А. В. 
и А. Г. П. е било завещано цялото движимо и недвижимо 

имущество на завещателя е нищожно на основание 
чл. 42, б. „б” от Закона за наследството, поради липса 
на посочване в него на действителната дата на 
съставянето му по иск, предявен от Ц. А. К. ЕГН [ЕГН], с 
адрес: [населено място], [улица] срещу Л. К. К. ЕГН [ЕГН], 
с адрес: [населено място], [улица], вх. А, ет. 2, ап. 5; В. 
Г. В. ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място],[жк], [жилищен 
адрес]; В. А. В. ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място],[жк], 
[жилищен адрес] и А. Г. П. ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено 
място], [жк], [улица], [жилищен адрес].

ОСЪЖДА Л. К. К., В. Г. В., В. А. В. и А. Г. П. да заплатят 
на Ц. А. К. направените по делото разноски в размер на 
сумата 650.00 лв.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

РЕшЕНИЕ № 63
ОТ 23.02.2012 Г. 
ПО ГР. Д. № 766/2011 Г., Г. к., ІІ Г. О. НА вкС

АКО СТРАНИТЕ НЕ СПОРЯТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО 
НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СИ ВОЛЯ, Т.Е. ЗА ЕСТЕСТВОТО 
НА НАСРЕЩНИТЕ СИ ПРЕСТАЦИИ, КОИТО СА 
НАСОЧЕНИ КЪМ ЕДНА И СЪЩА ЦЕЛ, ИДЕНТИЧНА С 
ЦЕЛТА, КОЯТО СЕ ПОСТИГА И ЧРЕЗ ПРЕСТАЦИИТЕ, 
ОТРАЗЕНИ В НОТАРИАЛНИЯ АКТ, ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ 
ИМ ВОЛЕИЗЯВЛЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ 
И ОБЕКТИВИРАНИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 475, АЛ. 3 ГПК 
(ОТМ.), РЕСП. ЧЛ. 579, АЛ. 3 ОТ СЕГА ДЕЙСТВАЩИЯ 
ГПК. РЕДЪТ, УСТАНОВЕН В ЧЛ. 32, АЛ. 2 ЗЗД СЛЕДВА 
ДА БЪДЕ СПАЗЕН САМО АКО ГРЕШКАТА Е ОТ Такова 
ЕСТЕСТВО, ЧЕ ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ, РЕСП. ДВЕТЕ 
СТРАНИ В ПРАВООТНОШЕНИЕТО, НЕ ЖЕЛАЯТ ТО ДА 
ПРОДЪЛЖИ ДА СЪЩЕСТВУВА И ДА ГИ ОБВЪРЗВА, 
Т.Е. ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИМ ВОЛЯ ДОТОЛКОВА СЕ 
РАЗЛИЧАВА ОТ ОТРАЗЕНАТА В АКТА, ЧЕ БИ ИМАЛА ЗА 
ПОСЛЕДИЦА ПРОМЯНА В ОСТАНАЛИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 
ПРАВООТНОШЕНИЕТО. АКО ГРЕШКАТА КАСАЕ САМО 
ЕСТЕСТВОТО НА ЕДНА ОТ НАСРЕЩНИТЕ ПРЕСТАЦИИ, 

ЗА КОЕТО МЕЖДУ СТРАНИТЕ НЕ СЪЩЕСТВУВА СПОР 
И ТЕ ЖЕЛАЯТ ДА ЗАПАЗЯТ ОБЛИГАЦИОННАТА ВРЪЗКА 
И ПРАВНИТЕ Й ПОСЛЕДИЦИ, ДЕЙСТВИТЕЛНАТА ИМ 
ВОЛЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗРАЗЕНА ПОД ФОРМАТА НА 
НОТАРИАЛЕН АКТ, С КОЙТО СТРАНИТЕ ДА РАЗКРИЯТ 
ТАЗИ ДЕЙСТВИТЕЛНА ВОЛЯ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, 
ЗАПАЗВАЙКИ ПО ТОЗИ НАЧИН ПРАВНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ 
НА ДОГОВОРА. РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 32, АЛ. 2 ЗЗД ИМА 
ЗА ПОСЛЕДИЦА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА 
ПРАВООТНОШЕНИЕТО, КОЕТО ОБАЧЕ СТРАНИТЕ ПРИ 
ЛИПСА НА СПОР ЗА ЕСТЕСТВОТО НА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА 
СИ ВОЛЯ НЕ ЖЕЛАЯТ.

чл. 32, ал. 2 ЗЗД
чл. 475, ал. 3 ГПК (отм.)
Вж. ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 951 ОТ 26.10.2011 Г. ПО ГР. Д. № 

766/2011 Г., Г. К., ІІ Г. О. НА ВКС

Върховният касационен съд на Република България, 
Второ гражданско отделение, в съдебно заседание 
на девети февруари през две хиляди и дванадесета 
година, в състав:

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Светлана Калинова
ЧЛЕНОВЕ: Зоя Атанасова
Мария Яначкова
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  при участието на секретаря Ани Давидова и в 
присъствието на прокурора като изслуша докладваното 
от съдия Светлана Калинова гражданско дело № 766 от 
2011 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 - чл. 293 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. Д. А. от 

[населено място] срещу въззивното решение на 
Шуменския окръжен съд, постановено на 14.04.2011 г. по 
гр. д. № 1/2011 г., с което е потвърдено решението на 
първоинстанционния съд, с което между В. С. Б. и К. Д. 
А. е допусната делба при равни квоти на апартамент № 
13 на 4 етаж, вход 1 и магазин № 4 на 1 етаж, находящи 
се в сградата в [населено място], [улица].

С определение № 951/26.10.2011 г., постановено 
по настоящето дело, касационното обжалване на 
въззивното решение е допуснато по въпроса по какъв 
начин следва да бъде поправено волеизявлението при 
сключен договор за прехвърляне на собственост върху 
недвижим имот при липса на спор между страните 
за действителната им воля - задължително ли е 
отстраняването на несъответствието между 
действителната и изразената в нотариалния акт 
воля да стане по съдебен ред чрез унищожаване или е 
възможно да се извърши поправяне по реда на чл. 475, ал. 
3 ГПК (отм.), респ. чл. 579, ал. 3 от сега действащия ГПК 
под формата на нотариален акт, с който сключеният 
договор да бъде изменен по взаимно съгласие като 
страните изразят действителната си воля.

Касаторът поддържа, че обжалваното решение 
е неправилно, тъй като неправилно въззивният съд 
е приел, че е недопустимо с нотариален акта да 
бъде изменен предходен нотариален акт, като не е 
съобразил принципа, че съдържанието, а не формата е 
водеща. Излагат се съображения, че неправилно съдът 
е възприел последващото изменение на нотариален акт 
като самостоятелна сделка, изолирана от останалите 
предходни сделки между [фирма] и К. Д. и макар да е 
приел, че действителната воля на тези два правни 
субекта е била собствеността да бъде прехвърлена 
в изпълнение на договорено между същите страни в 
предходен договор задължение за обезщетение, т.е. 
установил е, че изразената в н. а. №/2005 г. воля е била 
привидна, неправилно е субсумирал тези отношения 
като грешка във волеизявлението и е приел, че същата 
може да бъде поправена само по реда на чл. 32 ЗЗД. 
Моли обжалваното решение да бъде отменено и 
вместо това предявеният от В. Б. иск за делба бъде 
отхвърлен като й бъдат присъдени направените по 

делото разноски.
В писмен отговор в срока по чл. 287, ал. 1 ГПК 

ответникът по касационна жалба В. С. Б. изразява 
становище, че жалбата е неоснователна по изложените 
в отговора съображения. Претендира заплащане на 
направените по делото разноски.

Върховният касационен съд, като обсъди доводите 
на страните във връзка с изложените касационни 
основания и като извърши проверка на обжалваното 
решение по реда на чл. 290, ал. 1 ГПК и чл. 293 ГПК, 
приема следното:

Предявен е иск за делба на апартамент № 13 на ІV 
етаж, вход 1 и магазин № 4 на 1 етаж в сграда, находяща 
се в [населено място], [улица]. Производството е във 
фазата по допускане на делбата.

За да достигне до извода, че процесните недвижими 
имоти следва да бъдат допуснати до делба между 
съделителите В. С. Б. и К. Д. А. при равни квоти, 
въззивният съд е приел, че тези имоти са придобити 
по време на брака на страните по силата на договор 
за продажба.

Прието е, че съделителите са бивши съпрузи, 
сключили граждански брак на 15.05.1994 г., който е 
прекратен с решение на Шуменския районен съд, 
влязло в законна сила на 14.10.2008 г., като са били във 
фактическа раздяла от 13.05.2007 г.

С договор за дарение /н. а. №*, том *, н. д. №*/2002 
г./ и договор за продажба /н. а. №*, том *, н. д. №*/2001 
г./ К. Д. е придобила право на собственост върху 4/9 
ид. части от дворно място, представляващо УПИ *, 
кв.* по плана на [населено място] с къща и пристройка 
в северозападната част на двора, като е прието, че 
този имот е лична собственост на К. Д.-2/9 ид. части 
са дарени от нейната майка С. Г., а останалите 2/9 ид. 
части са придобити със средства, дарени на К. Д. от 
нейната майка С. Г.

На 23.08.2004 г. между К. Д. и [фирма] е сключен 
договор /н. а. №*, том *, н. д. №*/2004 г./, съгласно който 
К. Д. прехвърля на дружеството своите 4/9 ид. части 
от УПИ * в кв.* срещу задължението на дружеството 
вместо заплащане на цената да построи за своя 
сметка и прехвърли на К. Д. апартамент със застроена 
площ от 75 кв. м и търговско помещение с площ от 20 
кв. м В н. а. №*, том *, н. д. №*/2005 г. е посочено, че 
[фирма] продава на К. Д. апартамент № 13 на ІV етаж 
и магазин на 1 етаж в сградата, находяща се на [улица], 
гр. Ш. срещу посочена цена, за която е отбелязано, че 
продавачът е получил напълно от купувача. С н. а. №*, 
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том *, рег. №*, н. д. №*/2007 г. на 12.10.2007 г. е извършена 
поправка на н. а. №*, том *, рег. №*, н. д. №*/2005 г., като 
е посочено, че действителната воля на страните е 
била да се изпълни поетото с договора от 23.08.2004 г. 
задължение за обезщетение чрез прехвърляне правото 
на собственост, а не да се продава, както е отразено 
в нотариален акт от 16.06.2005 г.

Прието е, че процесните имоти са придобити от 
К. Д. по договор за покупко-продажба от 16.06.2005 г., 
чийто граматически и логически анализ показва, че 
той представлява единен официален свидетелстващ 
документ, съдържащ цялостно споразумение между 
пописалите го лица относно покупко-продажбата 
на описаните в него недвижими имоти срещу 
уговорената между страните цена, изплатена от 
К. Д. и получена изцяло от дружеството. Прието е, 
че в договора липсват уговорки, че прехвърлянето 
на собствеността е в изпълнение на поетото от 
дружеството с договора от 23.08.2004 г. задължение за 
обезщетяване и не са налице неяснота или двусмислие 
на изрази, които да налагат да се издири волята на 
договарящите страни посредством тълкуването й 
по правилата на чл. 20 ЗЗД. Обстоятелството, че при 
съставянето на н. а. от 16.06.2005 г. като приложение 
са посочени нотариалните актове за сделките, които 
са посочени и при съставянето на нотариалния акт 
от 23.08.2004 г. е прието, че не дава основание да се 
приеме, че сделката е осъществена в изпълнение на 
задължението за обезщетяване, тъй като волята на 
страните се извлича от съдържащите се в договора 
клаузи, а не от приложените към него документи.

Прието е, че при сключването на сделката на 
16.06.2005 г. изразената в акта воля е различна от 
обективираната в предходния договор, като според 
въззивния съд това различие е вследствие на неправилно 
формулиране и изразяване на волята на договарящите 
страни, което е довело до несъответствие между нея 
и волеизявлението им, т.е. договорът от 16.06.2005 
г. е сключен при грешка по смисъла на чл. 27 ЗЗД /
договарящите страни са мислели, че със сключването 
на договора финализират отношенията си по 
сделката от 23.08.2004 г. с изпълнението на поетото 
с нея от дружеството задължение за обезщетение, 
а в същност сключват договор за покупко-продажба/, 
като с поправката на нотариалния акт са искали да 
поправят грешка в самата сделка /error in negotio/. 
Прието е обаче, че поправянето на грешка, отнасяща 
се до съдържанието на волеизявлението на страните 

по реда на чл. 475, ал. 3 ГПК (отм.), респ. чл. 579, ал. 3 
ГПК е недопустимо, тъй като с поправката на акта се 
отстраняват допуснати очевидни фактически грешки 
без обаче да се изменя съдържанието на акта и без 
да се подменя волята на страните, взели участие при 
издаването му. Прието е, че грешката при сключването 
на договора, отнасяща се до волята на договарящите 
страни, води до неговата унищожаемост, която се 
осъществява по съдебен ред съгласно чл. 32, ал. 1 ЗЗД. 
И тъй като липсват доказателства за унищожаването 
на сделката, обективирана в н. а. №*, том *, н. д. 
№*/2005 г. е прието, че договорът за покупко-продажба 
е породил своето правно действие, имуществото е 
придобито по време на брака на страните и следва да 
бъде допуснато до делба при равни квоти.

По реда на чл. 288 ГПК по настоящето дело е прието, 
че касационно обжалване следва да бъде допуснато по 
реда на чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК с оглед необходимостта 
от тълкуване досежно възможността при наличие 
на несъответствие между действителната воля 
на две договарящи страни и изразената от тях воля 
в нотариалния акт, обективиращ сключена помежду 
им сделка поправянето да бъде извършено по реда 
на чл. 475, ал. 3 ГПК (отм.), респ. чл. 579, ал. 3 от сега 
действащия ГПК.

По така поставения въпрос настоящият състав 
приема следното:

Ако при обективирането на договор за прехвърляне 
право на собственост върху недвижим имот в 
предвидената от закона нотариална форма е 
допусната грешка, която обуславя несъответствие с 
действителната воля на сключилите договора лица и 
по отношение съдържанието на действителната воля 
между тях съществува спор, грешката може да бъде 
отстранена само по реда на чл. 32, ал. 2 ЗЗД и то само 
ако се отнася до съществени качества на предмета 
на договора или до лицето, когато договорът е сключен 
с оглед на личността /арг. от чл. 28, ал. 1 ЗЗД/.

Ако обаче страните не спорят за съдържанието 
на действителната си воля, т.е. за естеството на 
насрещните си престации, които са насочени към 
една и съща цел, идентична с целта, която се постига 
и чрез престациите, отразени в нотариалния акт, 
действителните им волеизявления могат да бъдат 
разкрити и обективирани по реда на чл. 475, ал. 3 
ГПК (отм.), респ. чл. 579, ал. 3 от сега действащия 
ГПК. Редът, установен в чл. 32, ал. 2 ЗЗД следва 
да бъде спазен само ако грешката е от такова 
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естество, че една от страните, респ. двете страни 
в правоотношението, не желаят то да продължи да 
съществува и да ги обвързва, т.е. действителната 
им воля дотолкова се различава от отразената в 
акта, че би имала за последица промяна в останалите 
елементи на правоотношението. Ако грешката касае 
само естеството на една от насрещните престации, 
за което между страните не съществува спор и те 
желаят да запазят облигационната връзка и правните 
й последици, действителната им воля може да бъде 
изразена под формата на нотариален акт, с който 
страните да разкрият тази действителна воля по 
взаимно съгласие, запазвайки по този начин правните 
последици на договора. Разпоредбата на чл. 32, ал. 2 
ЗЗД има за последица прекратяване на действието на 
правоотношението, което обаче страните при липса 
на спор за естеството на действителната си воля не 
желаят.

Изразяването в предвидената в закона 
нотариална форма за действителност на воля, 
различна от действителната, сочи на привидност 
на волеизявленията, като тази привидност може 
да се дължи и на грешка, която не е допусната 
умишлено - между страните е постигнато съгласие 
за естеството на договора, т.е. за естеството на 
насрещните им престации и целта, към която същите 
са насочени, което представлява действителната им 
воля, но в нотариалния акт е посочено, че е постигнато 
съгласие за други по вид насрещни престации. И ако 
изразената в нотариална форма воля е насочена към 
същата крайна цел, както и действителната воля 
на страните, договорът запазва действието си и 
след разкриване на привидността, като приложение 
намират правилата за прикритата сделка съгласно 
разпоредбата на чл. 17, ал. 1 ЗЗД.

Не съществува пречка привидността да бъде 
разкрита в нотариална форма, ако между страните 
не съществува спор за това, като изразеното от тях 
съгласие досежно естеството на действителната 
им воля следва да бъде съобразено от съда при 
разрешаването на спор за правните последици на 
договора. Посочвайки в нотариалния акт, че желаят 
извършването на поправка на очевидна фактическа 
грешка в обективиращия привидната сделка нотариален 
акт, страните изразяват действителната си воля 
по начин, идентичен с т.нар. „обратен документ“. 
Изявленията им нямат за цел и последица изменение на 
договора.

По основателността на касационната жалба и с 
оглед изложеното по-горе становище, настоящият 
състав приема, че обжалваното решение е валидно и 
процесуално допустимо, но по същество неправилно 
като постановено при неправилно приложение на 
материалния закон /чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), 
чл. 21, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), чл. 17, ал. 1 ЗЗД/ и при 
допуснато съществено нарушение на процесуалните 
правила при извършването на преценка за значението 
на представените по делото писмени доказателства.

Съгласно чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.) вещите 
и правата върху вещи, както и паричните влогове, 
придобити от съпрузите по време на брака в резултат 
на съвместен принос, принадлежат общо на двамата 
съпрузи независимо от това, на чие име са придобити, 
като съвместният принос се предполага до доказване 
на противното. Съвместен принос е налице винаги при 
осъществяването на възмездно придобивно основание, 
освен ако не се установи, че имуществото е придобито 
срещу личен имот или лични средства на единия съпруг, 
т.е. че имуществото, чрез което е престирано при 
придобиване на собствеността, принадлежи само на 
единия съпруг. От съществено значение следователно 
е естеството на насрещната престация, а ако същата 
представлява вещно право от значение е и произходът 
на средствата, вложени при придобиването му.

Естеството на насрещната престация се 
установява чрез тълкуване волята на сключилите 
договора лица, а ако изразената в договора воля е 
привидна и по установените в закона правила бъде 
разкрита действителната воля на страните, съгласно 
чл. 17, ал. 1 ЗЗД приложение намират правилата 
относно прикритото съглашение, ако са налице 
изискванията за неговата действителност. Т.е. за 
разкриване естеството на насрещните престации 
значение има действителната воля на договарящите 
страни и именно на основата на техните изявления 
може и следва да бъде разкрита привидността. Не 
съществува пречка и трети лица да установяват 
наличието на привидност, както и да установяват, че 
привидност не е налице, ако имат интерес от това, 
т.е. ако последиците на договора засягат и тяхната 
правна сфера.

При спор досежно естеството на насрещните 
престации и при наличие на доводи за привидност на 
съглашението, съдът следва да обсъди в тяхната 
съвкупност всички събрани по делото доказателства, 
които съдържат данни за действителната воля 
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на сключилите договора лица, като вземе предвид 
както изявленията на съконтрахентите, така и 
доказателствата, които ги опровергават, ако такива 
са представени по делото. В настоящия случай при 
извършването на преценката си за естеството на 
насрещните престации при придобиване правото на 
собственост върху процесните недвижими имоти 
съдът се е ограничил единствено с констатацията, че 
отразената в н. а. №* /16.05.2005 г. воля не съответства 
на действителната воля на лицата, сключили 
обективирания в този нотариален акт договор, 
като неправилно е приел, че несъответствието 
представлява грешка по смисъла на чл. 28 ЗЗД, която 
води до унищожаемост на договора. Неправилно 
е преценено и естеството на волеизявленията, 
съдържащи се в н. а. №*/12.10.2007 г.

Между К. Д. и [фирма] не съществува спор за 
действителната им воля досежно съдържанието, 
смисъла и целта на волеизявленията им по повод 
прехвърляне правото на собственост върху процесния 
недвижим имот - още в н. а. №*, том *, рег. №*, н. д. 
№*/2004 г. е постигнато съгласие К. Д. да придобие 
собствеността върху процесните имоти като 
обезщетение срещу притежаваните от нея 4/9 ид. 
части от УПИ * в кв.* по плана на [населено място]. 
Сключилите този договор лица не спорят, че волята 
им е била погрешно отразена в н. а. №*, том *, н. д. 
№*/2005 г. и са заявили това изрично пред нотариус, 
с оглед на което е бил съставен и н. а. №*, том *, рег. 
№*, н. д. №*/2007 г., обективиращ желанието това 
несъответствие да бъде отстранено и да бъде 
разкрита действителната им воля за естеството на 
насрещните престации, като правните последици на 
извършеното от [фирма] в полза на К. Д. разпореждане 
с правото на собственост върху процесните имоти 
бъдат запазени. Чрез съставянето на н. а. №*/12.10.2007 
г. е разкрито естеството на прикритото 
съглашение и тъй като изискванията за неговата 
действителност са налице /договорът от 16.05.2005 
г. е сключен в предвидената от закона нотариална 
форма/, приложение съгласно чл. 17, ал. 1 ЗЗД следва да 
намерят правилата относно прикритото съглашение, 
вкл. и правилата на СК от 1985 г. (отм.), уреждащи 
имуществените отношения между съпрузите.

И след като по делото не е установено 
действителната воля да е различна от отразената в н. 
а. №*/2007 г., а напротив всички събрани доказателства 
сочат, че между К. Д. и [фирма] е постигнато съгласие 

правото на собственост върху процесните обекти 
да бъде прехвърлено срещу вече придобитото от 
дружеството право на собственост върху УПИ * в кв.* 
по плана на [населено място], неправилно въззивният 
съд е приел, че К. Д. е придобила това право по силата 
на договор за продажба. Правото на собственост е 
придобито като обезщетение срещу личен имот на К. 
Д. и представлява нейно лично имущество по смисъла 
на чл. 21, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.), който е действал 
към момента на прекратяване на брака между 
съделителите. Процесните имоти не са придобити 
от съделителите в режим на съпружеска имуществена 
общност и понастоящем не се установява да са 
съсобствени между тях.

Неоснователни са доводите на ответника по 
касационна жалба, че в случая с н. а. №*/12.10.2007 
г. се извършва промяна в съдържанието на н. а. 
№*/16.05.2005., която не би могла да бъде извършена 
без негово участие, доколкото двамата съпрузи са 
като олицетворение на един субект по отношение на 
собствеността върху обектите, придобити в режим 
на съпружеска имуществена общност.

На първо място следва да се отбележи, че 
посредством изявленията, съдържащи се в н. а. 
№*/12.10.2007 г., том *, н. д. №*/2007 г. не се извършва 
промяна в съдържанието на н. а. №*/16.05.2005 г., том 
*, н. д. №*/2005 г., а се разкрива действителното 
съдържание на обективираните в н. а. №*/16.05.2005 
г. волеизявления, което може да бъде извършено само 
от сключилите договора лица, т.е. само от лицата, 
чиято действителна воля се разкрива. Доколкото В. 
Б. не е страна по договора, сключен на 16.05.2005 г., 
т.е. не е изразявал воля нито досежно естеството 
на насрещните престации, нито за целта, към която 
същите са били насочени, то и при разкриването 
на действителната воля неговото участие не е 
необходимо, а не е и допустимо - несъответствие 
между изразена от него воля и действителната 
такава не е налице, доколкото изразена от него воля 
изобщо липсва. Всеки от съпрузите действа като 
самостоятелен правен субект при придобиването 
на вещни права по време на брака, изразява своята 
самостоятелна воля при сключването на сделките, 
посредством които се извършва това придобиване и за 
разкриването на привидност съдействието на другия 
съпруг не се изисква. Другият съпруг придобива права 
върху имотите, предмет на сделката, по силата на 
закона и то само при условие, че са налице предвидените 
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в чл. 19, ал. 1 СК от 1985 г. (отм.) предпоставки. 
Самото правоотношение не го обвързва - задължение 
да изпълни насрещната престация възниква само за 
съпруга-съконтрахент, но не и за неучастващия при 
сключването на договора съпруг.

Неоснователни са и доводите на съделителя В. Б., 
че като сделка, сключена с цел той да бъде увреден, 
извършената с н. а. №*/12.10.2007 г. поправка му е 
непротивопоставима.

На първо място следва да се отбележи отново, 
че изявленията, съдържащи се в н. а. №*/12.10.2007 г. 
не представляват сделка, нито изменят предмета 
и съдържанието на друга сделка, а само разкриват 
действителното съдържание на договора, сключен на 
16.05.2005 г. Освен това след като по делото е установено 
с оглед данните за естеството на насрещните 
престации, съдържащи се и в н. а. №*/23.08.2004 г., том 
*, н. д. №*/2004 г., че действителната воля на К. Д. и 
[фирма] още при прехвърлянето на собствеността 
върху дворното място е била правото на собственост 
върху процесните апартамент и магазин да бъде 
придобито именно срещу извършеното прехвърляне 
на собствеността върху терена, последващото 
разкриване на тази действителна воля не би могло 
да увреди трето неучастващо при сключването на 
сделката лице, доколкото не е налице хипотезата на 
чл. 17, ал. 2 ЗЗД. Намерение за увреждане би било налице 
ако страните по сделката се опитват да подменят 
действителната си воля с такава, каквато не са имали 
намерение за изразят единствено с цел да навредят 
на третото лице. Действително разкриването на 
симулацията в настоящия случай има за последица 
отпадане на действието на установената в 
разпоредбата на чл. 19 СК от 1985 г.(отм.) презумпция, 
но целта на това правно действие е именно оборването 
на тази презумпция, което законът допуска. Оборването 
на установената в закона презумпция не се извършва с 
цел увреждане на другия съпруг, а с цел установяване и 
запазване правата на съпруга, чието лично имущество 
е вложено при придобиване на собствеността.

Неоснователни са и доводите, че чрез съставянето 
на н. а. №*/12.10.2007 г. [фирма] прави опит за повторно 
разпореждане с права. Разкриването на прикритата 
сделка представлява правно действие, различно от 
сделка и не може да бъде приравнено на последващо 
прехвърляне на собствеността, тъй като не променя 
момента на прехвърлянето нито правните последици 
на сделката.

Неоснователни са и доводите, че поправянето на 
волеизявлението по взаимно съгласие на страните 
по договора води до конфликт с европейското 
законодателство и по-специално със сочените 
в представените по делото писмени бележки 
Допълнителен протокол № 1 към Конвенцията за 
защита правата на човека и основните свободи, чл. 1 и 
Протокол № 7 към същата конвенция, чл. 5.

Разпоредбите на Конвенцията за защита правата 
на човека и основните свободи не са насочени към 
допустимото от вътрешното законодателство 
поведение на правните субекти. Освен това в случая, 
както вече беше отбелязано, не е налице последващо 
отнемане на права, доколкото правната сделка 
поражда още от момента на своето сключване 
онези правни последици, които се свързват с 
действителната воля на страните, т.е. с привидното 
съглашение. Посредством н. а. №*/12.10.2007 г. 
се разкрива действителната воля, а не се внася 
промяна в правоотношението. Установяването на 
действителната воля на сключилите договора лица 
оборва, както вече беше отбелязано, презумпцията 
за съвместен принос, т.е. установява се, че още 
при придобиване правото на собственост върху 
процесните имоти е била извършена трансформация 
на лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 1 СК от 
1985 г. (отм.).

Установеният и във вътрешното законодателство 
и в Конвенцията за защита правата на човека и 
основните свободи принцип за равенство между 
съпрузите не противоречи на възможността всеки един 
от тях да придобива лично имущество, да брани това 
свое имущество и да доказва че то му принадлежи, вкл. 
и по отношение на другия съпруг, доколкото същите 
права се признават и на двамата съпрузи. И двамата 
съпрузи разполагат с призната и гарантирана от 
закона възможност да придобиват лично имущество 
чрез влагане на лични средства и да доказват по исков 
ред наличието на такава трансформация, както и 
да ангажират доказателства с цел опровергаване на 
твърдение за придобиване на лично имущество. И ако 
поддържаната от единия съпруг теза бъде доказана 
по категоричен начин и възприета от съда, това не 
лишава другия съпруг от права по смисъла на чл. 7 от 
конвенцията.

Доводите на ответника по касационна жалба за 
недопустимост на промяната на сделката след като 
престациите са вече изпълнени не следва да бъдат 
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обсъждани, тъй като, както вече беше отбелязано, в 
случая не е налице последващо изменение на договор, а 
разкриване на привидност.

Процесните недвижими имоти са лична 
собственост на К. Д. А. и не са съсобствени между 
страните. Решението на въззивния съд, с което е 
прието, че същите следва да бъдат допуснати до делба 
е неправилно. По реда на чл. 293, ал. 1 ГПК решението на 
въззивния съд следва да бъде отменено и вместо това 
спорът бъде решен по същество, като предявеният 
от В. С. Б. срещу К. Д. А. иск за делба бъде отхвърлен 
като неоснователен. 

На основание чл. 78, ал. 3 ГПК в полза на К. Д. А. следва 
да бъде присъдена сумата 2574 лв., представляваща 
направените по делото разноски.

По изложените по-горе съображения, Върховният 
касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

Р Е ш И:
ОТМЕНЯ въззивното решение на Шуменския окръжен 

съд, постановено на 14.04.2011 г. по гр. д. № 1/2011 г. и 
вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ предявения от В. С. Б., ЕГН [ЕГН] от 

[населено място], [улица], ет. 4, ап. 17 против К. Д. А., 
ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица], вх. 1, ет. 4, ап. 
13 иск за делба на апартамент № 13 с идентификатор 
№*, находящ се на 4 етаж във вход 1 на жилищна 
сграда в [населено място], построена в УПИ *,*,*,*, *,*,* 
в кв.*, със застроена площ от 83.1 кв. м, при граници: 
от юг - вътрешен двор, от север - [улица], от изток 
- ап. 12, от запад - калкан, заедно с изба № 13 с площ 
от 4.4 кв. м, при граници: от юг - вътрешен двор, от 
север - изба № 12, от изток - коридор, от запад - изба 
№ 8, заедно със съответните идеални части от 
общите части на сградата и правото на строеж, 
на които съответстват 14.9 кв. м и магазин № 4 с 
идентификатор №*, находящ се на 1 етаж от същата 
сграда, със застроена площ от 24.2 кв. м, при граници: 
от юг - ап. 1, от север - [улица], от изток - магазин № 
3, от запад - калкан, заедно със съответните идеални 
части от общите части на сградата и правото на 
строеж, на които съответстват 4.9 кв. м.

ОСЪЖДА В. С. Б. на основание чл. 78, ал. 3 
ГПК да заплати на К. Д. А. сумата 2574 лв. /две 
хиляди петстотин седемдесет и четири лева/, 
представляваща направените по делото разноски.

РЕшЕНИЕ № 72
София, 15.04.2015 година

в ИмЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, трето гражданско отделение, в открито съдебно
заседание на деветнадесети март две хиляди и петнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ: ДИАНА ХИТОВА 
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 
при участието на секретаря Албена Рибарска,

разгледа докладваното от съдия Диана Хитова гр.дело 
N 665 /2015 г. и за да се произнесе, съобрази следното:

Производството е по чл. 80 ал. 3 ЗННД
Образувано е по жалба от ***** срещу решение от 

******. на Дисциплинарната комисия при Нотариалната 
камара.

В жалбата се поддържа, че липсва законова 
норма, която да предвижда при разпореждане с МПС 
свидетелството за регистрация да бъде на името 
на праводателя и че неправилно се тълкува чл. 33 от 
Наредба І-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчет, 
пускане в движение и спиране на МПС и ремаркета, 
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теглени от тях / Наредбата/. Жалбоподателят моли 
решението да бъде отменено.

Ответникът по жалбата - Нотариалната камара, 
в писмено становище и в открито съдебно заседание 
чрез главен юрисконсулт Г. П. я оспорва. Претендира 
възнаграждение за юрисконсулт.

Върховният касационен съд, състав на ІІІ г. о. въз 
основа на доказателствата по делото, приема за 
установено следното:

Жалбата е подадена в законовия срок от надлежна 
страна, с интерес от предприетото процесуално 
действие, поради което е допустима.По същество тя 
не е основателна.

С обжалваното решение на жалбоподателя е 
наложено дисциплинарно наказание по чл. 75 ал. 1 т. 2 
ЗННД – „глоба” в размер на сумата 2 500 лв. за извършени 
дисциплинарни нарушения по чл. 25 ал. 1 и чл.34 ал. 1 
ЗННД и чл. 22 от Етичния кодекс на нотариусите, 
неразделна част от Устава на Нотариалната 
камара. Той е удостоверил три договора за покупко-
продажба на МПС, с рег.№***/***** г., рег.№****/ ***** 
г. и рег.№***/****** г. по служебния му архив, при 
които страната-продавач се е легитимирала като 
собственик с представяне на свидетелство за 
регистрация на МПС – първа част, съдържащо името 
не на прехвърлителя, а на неговия праводател и с 
договора, с който е придобил собствеността върху 
МПС.С тези свои действия той е нарушил чл. 33 ал. 
2 от Наредбата и чл.145 ал.1 и 2 ЗДвП, тъй като не 
е изискал нормативно установените документи 
за извършване на прехвърлителна сделка. Д. съд е 
направил извод, че цитираната норма от Наредбата 
е специална и единствено свидетелството за 
регистрация на МПС-първа част удостоверява правото 
на разпореждане на собственика с него. Съгласно 
чл.144 ал.1 ЗДвП собствеността на регистрирани 
автомобили, ремаркета с товароносимост над 10 т, 
колесни трактори и мотоциклети с работен обем 
на двигателя над 350 куб.см. се прехвърля с договор 
с нотариално удостоверени подписи на страните. 
С чл. 145 ал. 2 ЗДвП е създадено е административно 
задължение на купувача в 14-дневен срок да регистрира 
договора. От своя страна нотариусът е задължен да 
упъти страните за тези техни задължения съгласно 
чл. 25 ал. 1 ЗННД. В посочените случаи продавачите са 
представили договори за установяване правото си на 
собственост, с които са придобили МПС в предходен 
момент, а два от тези договори са заверени от 

жалбоподателя. Така той е нарушил задължението си 
да не допуска подобен начин на удостоверяване на 
правото на собственост и да напътва страните. 
Д. съд не е счел за основателни възраженията на 
жалбоподателя, че аналогично при договор за покупко-
продажба на недвижим имот правото на собственост 
върху него не се установява непременно с нотариален 
акт, легитимиращ прехвърлителя като собственик, но 
и с други документи; че не се е запознал с указанията 
на Съвета на нотариусите, тъй като не ги е открил 
на интернет страницата на Нотариалната камара; 
че практиката е била разнопосочна, което е довело 
до издаване на указания от Съвета на нотариусите 
за уеднаквяването й. Посочил е, че създаденото 
административно задължение за регистрация не 
позволява аналогия с прехвърлителните сделки на 
недвижими имоти, че указанията на Съвета на 
нотариусите са достъпни, че последният няма 
компетентност да унифицира практиката, а 
дава указания в случай на сигнали за допуснати 
нарушения, които имат превантивна функция. 
Размера на наложеното наказание Д. съд е определил 
съобразявайки конкретните обстоятелства, а именно, 
че жалбоподателят няма незаличени дисциплинарни 
наказания, че е нарушил основни принципи на 
нотариалната дейност, уронил е тежко престижа на 
професията и че нарушението не е еднократно.

ВКС, състав на ІІІ г.о. намира,че жалбата е 
неоснователна. Оплакванията на жалбоподателя 
са насочени към отричане на законово установени 
административни задължения на страните по 
прехвърлителна сделка с предмет МПС, за спазването 
на които той също следва да даде необходимите 
указания и да следи дали те са изпълнени.Чл.145 ал.1 
и 2 ЗДв.П създава задължения и на праводателя, и на 
приобретателя да представят копие от договора на 
службата, издала регистрационния номер на МПС, респ. 
по местоживеене, в двуседмичен срок. В чл. 33 ал.2 изр.2 
от Наредбата изрично е предвидено, че част първа от 
свидетелството за регистрация на МПС удостоверява 
правото на разпореждане на собственика с превозното 
средство. Съгласно чл. 25, ал. 1 от ЗННД нотариусът е 
длъжен да опазва правата и интересите на страните, 
да ги упътва, да изяснява тяхната воля и фактическо 
положение, да ги запознава ясно и недвусмислено с 
правните последици и да не допуска пропуски или 
бавност в работата, които биха довели до накърняване 
на техните права, което в случая не е сторено. Аналогия 
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относно документите, установяващи правото на 
собственост на прехвърлител на недвижим имот при 
съществуващата нормативна уредба относно МПС не 
е възможна, доколкото не е налице непълнота в закона. 
Напротив, допуснато е неколкократно нарушаване на 
изрични законови разпоредби. Останалите оплаквания 
на жалбоподателя, че не са му били известни указанията 
на Съвета на нотариусите и че е съществувала 
разнопосочна практика, не се отразяват на факта 
на допуснатите нарушения и на преценката на 
останалите съпътстващи обстоятелства при 
определяне на размера на наложеното му наказание, с 
оглед санкционния му характер.Същото е съобразено 
с конкретиката на случая, броя и тежестта 
на нарушенията и цялостното професионално 
поведение на жалбоподателя, който няма незаличени 
дисциплинарни наказания и е справедливо.

Поради изложеното решението на Д. съд следва да 
бъде потвърдено.

При този изход на делото искането на ответника 
по жалбата да му бъде присъдено възнаграждение за 
юрисконсулт е основателно и следва същото да бъде 
уважено.

Предвид изложените съображения, Върховният 
касационен съд, състав на трето г. о.

 РЕшИ:
 

ПОТВЪРЖДАВА решение от ****** на Дисциплинарната 
комисия при Нотариалната камара.

ОСЪЖДА  ***** да заплати на Съвета на 
Нотариалната камара сумата 400 /четиристотин/ лв. 
възнаграждение за юрисконсулт.

Решението подлежи на касационно обжалване пред 
петчленен състав на ВКС на РБ в едномесечен срок от 
съобщаването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:
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Даването вместо изпълнение е договор, по силата 
на който solvens-ът (длъжникът или трето лице) преда-
ва или прехвърля в полза на accipiens-а (кредитора или 
овластено от него лице) нещо различно от първоначал-
но дължимото, с което се погасява съществуващ дълг.1

Основната последица на даването вместо изпъл-
нение е погасяването на облигационното отношение 
в резултат от удовлетворяване на кредиторовия ин-
терес. Въпреки че, за разлика от изпълнението, то не е 
свързано с осъществяване на дължимия резултат, кре-
диторът получава една престация, макар и различна, 
но очевидно необходима за задоволяване на определен 
негов интерес. По това най-вече даването вместо из-
пълнение се отличава от останалите погасителни спо-
соби и се доближава до изпълнението.

Често чрез даване вместо изпълнение се погасяват 
парични задължения чрез прехвърляне на собственост, 
прехвърляне или учредяване на вещни права.

Когато тези задължения се изпълняват автоматич-
но (със сключването на договора) - ако предмет е ин-
дивидуално определена вещ, даване вместо изпълнение 
е напълно възможно. Вещното действие на договора 
води до придобиване на правото от кредитора вместо 
първоначално дължимото и задължението се погасява. 
В тези случаи не е необходимо и вещта да бъде пре-
дадена при сключването на договора. Собственикът 
може да иска своята вещ от всяко лице, което я държи 
без основание (чл.108 ЗС).

В случаите, когато вещното действие на договора 
не настъпва веднага, са възможни различни разрешения:

- действието на договора може да бъде поставе-

1  По-подробно за договора вж. М.Марков, Даване вместо изпълнение, С., Сиби, 

2012г. 

но под отлагателно условие, неговото сбъдване ще 
доведе до настъпване на вещното действие (а така 
също и на погасителното действие) на договора с об-
ратна сила. Такива хипотези могат да бъдат: при бъ-
деща вещ,2 при родово или алтернативно определени 
вещи.3 В тази връзка се поставя въпросът допустима 
ли е уговорка за запазване на собствеността от длъж-
ника.4 Следва да се предпочете положителният отго-
вор, доколкото с това ще се отложи и погасителното 
действие на договора, което не е забранено;

- може да бъде сключен предварителен договор за 
даване вместо изпълнение;

- когато длъжникът не е собственик, но се очаква 
да придобие собствеността по-късно, действието на 
договора се отлага до придобиването на собственост-
та. В случай че това не стане, съгласно чл.65, ал.2 ЗЗД 
длъжникът ще отговаря по правилата за продажбата 
на чужда вещ, т.е. за него възниква отговорност за 
евикция.

1. Вещни права.
Няма пречка на кредитора да бъде учредено или 

прехвърлено правото на строеж върху поземлен имот.5 

2   Вж. също Bicheron, F., La dation en paiement, Panthéon-Assas Paris II / Sciences 

juridiques et politiques, 2006, p.521.

3   Вж. Меворах, Н., Лиджи, Д., Фархи, Н. Коментар на Закона за задълженията 

и договорите, Ч.І, С.: Херман Поле и сие, 1924, с.319 приемат, че вместо изпъл-

нение може да бъдат дадени само индивидуално определени вещи. Калайджиев, 

А. Облигационно …, с.245 не приема тезата с аргумента, че в чл.65 ЗЗД не се 

съдържат никакви ограничения относно заместващата престация.

4   Според Кожухаров, А. Цит.съч., с.199 уговорка за запазване на собстве-

ността не е допустима. На противоположното становище е Калайджиев, А. 

Облигационно …, с.248.

5   Правото на строеж може да бъде самостоятелен предмет на прехвърли-

телна сделка до момента на изграждането на постройката до етап на груб 
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Правата на надстрояване или пристрояване на съ-
ществуваща сграда могат да се учредят вместо пла-
щане, когато длъжникът е единственият учредител. 
Ако има и други съсобственици или етажни собствени-
ци, за тяхното съгласие може да е налице друго основа-
ние. Тези права могат да бъдат и прехвърляни вместо 
плащане.6

Правото на ползване може да бъде дадено вместо 
изпълнение само чрез учредяването му, понеже то е не-
прехвърлимо.

Сервитутно право може да се учреди само на 
собственик на господстващия имот или на съответно 
предприятие, когато сервитутът е свързан с опреде-
лена дейност. Затова е необходимо при такъв предмет 
на даденото кредиторът да има такова качество.

Вещните тежести, като залог, ипотека и право на 
задържане имат обезпечителен характер и не би могло 
да заместят изпълнението.

Доколкото публичната собственост на държавата 
и общините е извън гражданския оборот, с нея не може 
да се извърши подобно разпореждане. Остава открит 
въпросът за частната собственост на държавата 
и общините. И в двата специални закона - ЗДС и ЗОС 
липсва изрична уредба на такъв начин на разпореждане 
с имущество на държавата и общините.

При това положение може да се поддържа, че законо-
дателят е счел за недопустимо извършването на таки-
ва сделки от държавата и общините. До такъв извод 
се стига в съдебната практика. В р.№ 9117/2008г., ІІІ 
отд. на ВАС се приема, че заповед на областния управи-
тел за прехвърляне на правото на собственост върху 
недвижим имот - частна собственост при условията 
на даване вместо изпълнение по смисъла на чл. 65, ал. 
2 ЗЗД, не е предвиден способ в разпоредбите на ЗДС 
и ППЗДС, поради което е налице материална незако-
носъобразност и материална некомпетентност - ос-
нования за нейната нищожност. Според мотивите 
разпоредбата на чл. 43 ЗДС изчерпателно изброява 
способите за разпореждане с недвижими имоти - част-
на държавна собственост. Изчерпателното изброя-
ване на прехвърлителните способи по отношение на 
имоти - частна държавна собственост и липсата на 
възможност за прилагане на други способи по други за-

строеж (чл.181, ал.1 ЗУТ). След това предмет на прехвърляне е собственост-

та върху изградения обект, заедно със съответното право на строеж.

6   Уговорена от страните по договора непрехвърлимост няма действие спря-

мо приобретателя, който е трето лице за облигационното отношение – вж. 

Сарафов, П., Допустимост и правна сила на договорните клаузи за непрехвър-

лимост на собствеността. – Търговско право, 2001, № 2, 70-82.

кони, обуславя според съда правния извод, че е налице 
материална незаконосъобразност на издадената запо-
вед. Специалните правомощия на областния управител 
да се разпорежда с държавни имоти били изрично из-
броени в ЗДС и ППЗДС. Затова разпоредителната ком-
петентност на областния управител обхващала само 
изрично изброените правни способи и процедури за раз-
пореждане. Даването вместо изпълнение не е включено 
в изричното изброяване, поради което с издаването на 
такава заповед областният управител е излязъл извън 
кръга на правомощията си. По-нататък в мотивите се 
стига дори до извода, че с извършеното разпореждане 
областният управител поемал парично задължение от 
името и за сметка държавата, което е правомощие на 
Министерския съвет и министъра на финансите.

Да оставим без коментар последното твърдение 
- че с договора за даване вместо изпълнение се пое-
мало парично задължение, което изцяло отрича пога-
сителния ефект на този договор. Важното в случая е 
да се провери правилността на изходната позиция на 
съда - че в чл.43, ал.2 ЗДС се съдържа изчерпателно из-
брояване на разпоредителните способи, които могат 
да се използват по отношение на частната държавна 
собственост. Дали наистина законодателят е създал 
ограничения относно формите, чрез които може да се 
извършва разпореждане с вещи, частна собственост 
на държавата? Такъв извод, въпреки че има известни 
основания, не бива да се абсолютизира.

В чл.43, ал.2 ЗДС наистина е казано, че държавата се 
разпорежда с имоти - частна държавна собственост 
чрез продажба, замяна, делба, възмездно или безвъзмез-
дно учредяване на ограничени вещни права, както и чрез 
апортиране на имоти и вещи в капитала на търговски 
дружества. В сравнение с текста на ал.1 на чл.43 ЗДС 
изброяването изглежда изчерпателно. В първата али-
нея ясно е посочено, че държавата може да придобива 
имоти не само чрез покупка, замяна, дарение, делба, въз-
мездно или безвъзмездно учредяване на вещни права и 
по завещание, но и по всички начини, определени в зако-
на. Следователно, няма пречка държавата да придобие 
имот чрез даване вместо изпълнение.

При тълкуването на текста обаче не бива да се 
подценява значението на използваната в закона терми-
нология за означаването на движими и недвижими вещи 
с израза “имоти и вещи” (вж. чл.2, ал.3, чл.3, чл.4, чл.6, 
чл.14 и др. ЗДС). Това разграничение се прави и в загла-
вието на глава четвърта от закона. То е направено и в 
тълкуваната разпоредба. Първата част от текста се 
отнася до разпореждането с (недвижими) “имоти”. За 
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имоти и вещи става дума само относно апортиране-
то им в търговски дружества.

Изводът, че изчерпателното изброяване се отна-
ся само до способите за разпореждане с недвижими 
имоти се подкрепя и от общо уредената възможност 
за разпореждане с движими вещи в чл.61 ЗДС. Според 
този текст разпореждането с движими вещи - частна 
държавна собственост - машини, съоръжения, оборуд-
ване, транспортни средства и стопански инвентар, 
предоставени на ведомства, се извършва възмездно 
от ръководителя на ведомството. Единственото из-
искване към общо дадената възможност за разпореж-
дане с движимости е то да бъде възмездно. А щом 
договорът за даване вместо изпълнение е възмезден 
договор, би следвало да е допустимо движими вещи, 
частна държавна собственост,7 да бъдат използвани 
за погасяване на задължения по този начин.8

Съгласно чл.34, ал.4 ЗОС общината се разпорежда 
с имоти и вещи - частна общинска собственост, чрез 
продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или безвъз-
мездно учредяване на ограничени вещни права или по 
друг начин, определен в закон. При тази редакция неиз-
черпателният характер на изброяването е очевиден. В 
чл.8, ал.2 от закона се дават сравнително широки пра-
вомощия на общинските съвети да приемат наредби, 
с които се определят редът за придобиване на право 
на собственост и на ограничени вещни права, за пре-
доставяне за управление, под наем и за разпореждане 
с имоти и вещи - общинска собственост, както и пра-
вомощията на кмета на общината, на кметовете на 
райони, на кметовете на кметства и на кметските 
наместници. В повечето от наредбите се урежда срав-
нително тесен кръг от изчерпателно изброени видо-
ве сделки, чрез които съответната община може да 
се разпорежда с имотите си. По-рядко се среща един 
по-либерален подход - сред разпоредителните спосо-
би да се посочат и други начини, определени в закон. 

7   От изброяването в чл.2 ЗДС на имотите, публична собственост на държа-

вата, както и от съответните разпоредби в други закони може да се направи 

извод, че при действащото законодателство няма движими вещи, които да са 

обявени със закон за обекти на публична собственост на държавата.

8   Като аргумент срещу разбирането за изчерпателния характер на 

изброяването в чл.43, ал.2 ЗДС може да се посочи изричната уредба по-на-

татък в закона на един неспоменат в този текст начин за разпореждане с 

имоти - частна собственост на държавата. Става въпрос за безвъзмездно 

прехвърляне на собственост върху имоти (избягва се терминът “дарение”), 

което съгласно чл.54 ЗДС се извършва с решение на Министерския съвет по 

предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Наред с това, в чл.63 ЗДС се урежда редът за безвъзмездно прехвърляне на 

собственост върху движими вещи на юридически лица и други организации на 

бюджетна издръжка, включително на Българския червен кръст.

По този начин се открива възможността да се вземе 
решение за погасяване на общински дълг чрез даване 
вместо изпълнение.9

Дял от съсобствен имот също може да бъде прех-
върлен на кредитора вместо изпълнение. Този ефект 
може да се постигне и при доброволна делба. Такъв е 
бил случаят, разгледан в р.№ 68/2004г. на Бургаския апе-
лативен съд. Погасяваното задължение е възникнало по 
договор за паричен заем. Между страните е било по-
стигнато съгласие, че дългът ще се счита за погасен 
със сключването на договора за делба на съсобствен 
между тях имот, след което делбата е извършена. 
Преди сключването на договора за делба страните са 
притежавали равни дялове в сградата съгласно сключе-
ния между тях договор за групов строеж. При делбата 
кредиторът получава дял, който е по-голям от негова-
та идеална част от съсобствеността за сметка на 
по-малкия дял, който се получава от длъжника. При тази 
фактическа обстановка съдът е приел, че задължение-
то по договора за заем следва да се счита за погасено 
по силата на споразумение за даване вместо изпълне-
ние по смисъла на чл. 65, ал. 2 ЗЗД.

При прехвърляне на идеална част от недвижим 
имот вместо изпълнение правилото на чл.33 ЗС понача-
ло не намира приложение. Ограничението е предвидено 
само при продажба и следва да се прилага стриктно. 
Но когато делът се прехвърля, за да се погаси паричен 
дълг, редът по чл.33, ал.1 ЗС трябва да бъде спазен и де-
лът трябва да бъде предложен за продажба на другите 
съсобственици.10 Това разбиране се възприема и от съ-
дебната практика.11 То може да бъде споделено, понеже 
насрещната „престация“ е парична, както при продаж-
бата. Към момента прехвърлянето на дела размерът 
на паричното задължение е известен. От него ще за-
виси цената за изкупуване, доколкото законът посочва, 
че изкупуването трябва да стане “при действително 
уговорените условия”. Цената следва да бъде платена 
на кредитора, с което той ще получи дължимата сума, 
а не нещо друго вместо нея. Длъжникът - съсобстве-
ник ще се освободи от задължението си. Най-накрая, за 
изкупуващия съсобственик е без значение на кого ще 
плати тази цена.

Когато се прехвърля вещ, която е в режим на съ-
пружеска общност, в договора трябва да участват и 

9   В това отношение може да се посочи като пример изброяването в чл.46 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско-

то имущество на община Сливен, в сила от 01.07.2005г.

10   Вж. Василев, Л. Българско вещно право. С.: Нова звезда, 2001, с.233.

11   Вж. р.№ 514/2006г., ІVг.о.
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двамата съпрузи (чл.24, ал.3 СК), независимо дали задъл-
жението е общо (солидарно съгласно чл.32 СК), или се 
погасява личен дълг на един от тях. Без значение е ос-
нованието за възникване на общността - възможно е в 
отношенията между съпрузите да се прилага режим на 
общност, възможно е общността да е възникнала по 
силата на брачен договор.

Съпругът - длъжник не може да прехвърли само 
своята идеална част от общата вещ, тъй като общ-
ността е бездялова. Той би могъл обаче да сключи сам 
договор с кредитора си, в нарушение на изискването 
за съвместно сключване на сделката. При такова нару-
шение на закона ще се приложат съответно правила-
та на чл.24, ал.3 или 4 СК. В първата хипотеза - когато 
става въпрос за разпореждане с недвижим имот, или 
с движима вещ, за разпореждане с която законът из-
исква форма за действителност с нотариална заверка 
на подписите, сделката ще е оспорима (чл.24, ал.3 СК). 
Другият съпруг може да оспори по исков ред разпореж-
дането в 6-месечен срок от узнаването, или най-късно 
до три години от сключването на договора. Ако искът 
бъде уважен, вещнопрехвърлителното действие на до-
говора отпада изцяло.

Когато единият съпруг, без съгласието на другия е 
дал в изпълнение движима вещ, от значение за настъп-
ване на прехвърлителното действие е добросъвест-
ността на кредитора, т.е. незнанието на обстоятел-
ството, че липсва необходимото съгласие и на другия 
съпруг, понеже вещта е в режим на съпружеска общ-
ност, т.е. незнание изобщо на обстоятелството, че 
длъжникът е в брак.

2. Видове вещи
Всякакви вещи могат да бъдат обект на даване 

вместо изпълнение.
Когато се прехвърля недвижим имот, договорът 

трябва да бъде сключен в нотариална форма с оглед 
неговата действителност съгласно чл.18 ЗЗД. Понеже 
актът подлежи на вписване, имотът трябва да бъде 
описан съгласно изискванията на чл.6, ал.1 ПВп - с посоч-
ване на вида, местонахождението (община, населено 
място, адрес, местност), номера на имота, площта и/
или застроената площ и границите.12 Вписването е от 
значение както за даване на гласност, така и за проти-
вопоставимостта на акта и произтичащите от него 
права на трети лица.

При движимите вещи детайлното им описание не е 

12   Вж. по-подробно Марков, М. Индивидуализация на недвижимите имоти. – 

Нотариален бюлетин, 2008, № 4, с.24-29.

необходимо, дори сделката да е оформена нотариално. 
В практиката се приема, че това описание може да се 
съдържа и в друг договор.13

Поземленият имот е основният вид недвижим 
имот, доколкото останалите видове недвижимости са 
трайно прикрепени към него. Поземлен имот е част от 
територията, включително и тази, която трайно е по-
крита с вода, определена с граници съобразно правото 
на собственост (§5, т.2 ЗУТ и чл.24 ЗКИР). Извън урба-
низираните територии те могат да бъдат различни 
видове с оглед трайното им предназначение. При раз-
пореждане с тях трябва да се спазват изискванията 
на специалните закони: ЗСПЗЗ - за земеделските земи, 
ЗГ - за горите, ЗЗТ - за защитени територии.

В урегулираните с подробен устройствен план по-
землени имоти (УПИ)14 регулационните линии стават 
граници на имотите (чл.14, ал.5 ЗУТ).15 Разпореждане 
може да се извърши и с неурегулиран поземлен имот. 
Съгласно чл.200, ал.1 и 2 ЗУТ са допустими сделки и с 
реални части от неурегуриран поземлен имот, като се 
спазват изискванията за минимални размери по чл.19 
ЗУТ и в случаите на присъединяване по чл.17 ЗУТ.16

В териториите, където има влезли в сила кадас-
трална карта и регистри трябва да се представи съ-
ответна скица на имота с кадастрални данни (иденти-
фикатор и граници).

Когато обект на договора е сграда, строителство-
то й трябва да бъде завършено до степен, че да бъде 
тя самостоятелен обект на разпоредителни сделки - 
завършено в груб строеж, констатирано с протокол на 
общинската (районната) администрация – чл.181, ал.2 
ЗУТ.17 Такива протоколи за отделен обект в сграда не 
се съставят, затова и завършеността на отделния 
обект не е от значение. Времени и незаконни строежи 
също могат да бъдат прехвърляни по принцип. Изклю-

13   Вж. р.№ 805/2004г., ІІг.о.

14   Според §5, т.11 ЗУТ урегулиран имот е поземлен имот, за който с подро-

бен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, 

конкретно предназначение и режим на устройство.

15   Подробният устройствен план има вещно прехвърлително действие при 

регулиране на неурегулирани поземлени имоти, както и на терени с неприло-

жена първа регулация съгласно чл.16 ЗУТ. Фактическият състав на придобива-

нето включва: влизане в сила на плана, заповед на кмета за индивидуализиране 

на имотите и вписването й в Службата по вписванията – така Петров, Вл. 

Устройство на територията. С.: СИБИ, 2004, с.123.

16   Вж. Танев, Д. Договори с реални части от урегулирани имоти. – Собстве-

ност и право, 2003, № 11, 35-38.

17   Съгласно §5, т.46 ЗУТ "груб строеж" е сграда или постройка, на която са 

изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на 

изпълнени довършителни работи.
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чение правят т.нар. “фактически търпими“ строежи.18 
Когато пък се отстъпва ползването на сградата или 
обект в нея, трябва да е извършено въвеждането им в 
експлоатация и да е издадено разрешение за ползване.

Отделен обект в сграда също може да бъде прех-
върлен вместо изпълнение. Видът на обособения обект 
с оглед неговото предназначение е без значение. Той 
може да бъде жилище, магазин, ателие или кабинет за 
индивидуална творческа дейност. Разпореждане може 
да се извърши и с отделен обект от общите части 
на сграда, в режим на етажна собственост, със съгла-
сието на всички етажни собственици. Самостоятелни 
обекти в сградата могат да бъдат също така гаражи, 
трафопостове, както и други обекти и съоръжения на 
техническата инфраструктура, обекти за стопански и 
обслужващи дейности, кабинети за здравни нужди или 
офиси. Таванските и избените помещения се считат 
като прилежащи към жилищните обекти в сградата, 
независимо дали тя е в режим на етажна собственост 
или не. Те могат да се прехвърлят самостоятелно, 
когато приобретателят е лице, което има жилище в 
същата сграда. Не са обявени от законодателя за са-
мостоятелни обекти и т.нар. «паркоместа».19

Водните обекти, които не са публична собстве-
ност на държавата или на съответната община също 
могат да бъдат използвани за погасяване на задълже-
ния.

Някои съоръжения имат самостоятелен характер, 
следователно с тях също могат да се извършват раз-
поредителни сделки - такива има в областта на транс-
портната инфраструктура, водностопански съоръже-
ния, енергийни и далекосъобщителни съоръжения.

Самостоятелни обекти на собственост са пъ-
тищата, някои от които могат да бъдат и частна 
собственост (чл.8, ал.4 ЗП), но законът не урежда осо-
бени изисквания при разпореждането с тях. Терито-
рията и инфраструктурата на пристанищата, които 
не са с национално значение също могат да бъдат 
собственост на физически и юридически лица и може 
да се извършват разпоредителни сделки с тях (чл.92а 
във вр. с чл.106 ЗМПВВППРБ).

Възможно е обект на договора да е бъдеща вещ. В 
такъв случай при сключване на договора нито може да 
премине собствеността, нито може да бъде предаде-

18   Вж. Петров, Вл. Правна уредба на търпимите строежи в Закона за устрой-

ство на територията. – Във: Юбилеен сборник в памет на проф. В.Таджер, 

2003, с.379

19   Вж. Матеева-Стоянова, Е., Относно транслативните сделки с така наре-

чените паркоместа. – Собственост и право, 1999, № 5, 5-12.

на вещта, следователно фактическият състав на дого-
вора няма как да бъде завършен. Възможно е обаче до-
говорът да бъде сключен под условие, или да се сключи 
предварителен договор за даване вместо изпълнение, а 
когато вещта възникне - да се сключи и окончателният 
договор.

Когато притежанието на вещите е поставено под 
особен режим, при разпореждане с тях е необходимо 
спазването му. Такива специални правила има например 
във връзка с притежанието и сделките с източници на 
йонизиращи лъчения (ЗБИЯЕ), взривни вещества, огнес-
трелни оръжия и боеприпаси (ЗОБВВПИ), наркотични 
вещества и прекурсори (ЗКНВП) и други.

Дадената вместо изпълнение вещ може да бъде 
заложена или ипотекирана, било то в полза на трето 
лице, или пък в полза на кредитора. В последния случай 
забраната, установена в чл.152 ЗЗД не се прилага и до-
говорът не е нищожен. Забраната се отнася до пред-
варителни уговорки, които дават право на обезпечения 
кредитор да стане собственик на вещта, да извърши 
сам продажбата й, както и всяко друго съглашение, с 
което се уговаря начин за удовлетворение на кредито-
ра, различен от този, който е предвиден в закона (по 
реда на изпълнителното производство по ГПК, или про-
изводството по несъстоятелност по ТЗ).

Предварителна е уговорката, която е включена в 
договора за заем. Предварителен характер ще има и 
уговорка, включена в договора за залог или в ипотечния 
акт. Изпълнението на едно от двете условия не е дос-
татъчно.20

Когато уговорката за прехвърляне на вещта в 
собственост на кредитора е последваща (след като 
кредитът е отпуснат и обезпечението вече е учреде-
но напълно законосъобразно), тя представлява даване 
вместо изпълнение, което не е забранено от закона, а 
напротив - представлява един от начините на изпълне-
ние на облигационните задължения.21 В р.№ 558/2003г., 
ІІг.о. е разгледан случай, в който кредиторът по склю-
чения договор за заем е бил овластен да продаде като 
пълномощник на длъжника неговия ипотекиран недви-
жим имот и да задържи сумата от продажбата. Спо-
ред съда това съгласие може да се квалифицира като 
даване в изпълнение   със съгласието на кредитора 

20   Не съвсем убедително изглежда казаното в р.№ 558/2003г., ІІг.о. Според 

съда уговорката не е предварителна, щом следва даването на заема. Пред-

варителна била уговорка, която предхожда възникването на обезпеченото 

вземане. Заедно с това обаче трябва да се има предвид дали тя следва и 

учредяването на обезпечението - ипотека върху недвижим имот.

21   В този смисъл опр.№ 96/2009г., Іг.о.
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длъжникът по договора за заем престира нещо различ-
но от дължимото. Доколкото кредиторът ще получи 
пари, какъвто е и предметът на задължението, този 
извод не може да бъде споделен. При даването вместо 
изпълнение е необходимо престирането на нещо раз-
лично от дължимото. Още повече, че в случая по силата 
на упълномощаването не се престира все още нищо, а 
се извършва една организационна сделка. Удовлетворя-
ването на вземането не е безусловно, а зависи от ус-
пешното извършване на продажба на имота. А сбъдва-
нето на това условие зависи от пазарната конюнктура 
и от редица други фактори.

Щом такова съглашение е сключено при даването 
на заема, дори и да е само предварителен договор, с 
него се прикрива удовлетворяване на кредитора не по 
надлежния ред и прикритата сделка не отговаря на из-
искванията за валидност, поради което е нищожна.22

Обект на договора може да бъде имущество, което 
е заложено по реда на ЗОЗ. Залогодателят е длъжен пис-
мено да уведоми заложния кредитор, както и насрещна-
та страна по договора за даване вместо изпълнение за 
правата на заложния кредитор (чл.9, ал.1, т.4 и 5 ЗОЗ).
Приобретателят на имуществото също е длъжен да 
уведоми писмено заложния кредитор за придобитите 
от него права (чл.13, ал.2 ЗОЗ). Когато предмет на сдел-
ките на разпореждане са безналични ценни книжа или 
вещи и права извън кръга на обикновената дейност по 
занятие на залогодателя, се изисква съгласието на за-
ложния кредитор (чл.8, ал.2, т.2 ЗОЗ). След получаване 
на съобщението за пристъпване към изпълнение зало-
годателят не може да се разпорежда със заложеното 
имущество.

Трябва да се отчете и още едно изискване на спе-
циалното законодателство. В случаите, когато вещи-
те са от съществено значение за дейността на тър-
говец, в резултат от прехвърлянето им на друго лице 
(което вече упражнява контрол върху поне едно пред-
приятие), това лице може да придобие контрол и вър-
ху предприятието на търговеца, което представлява 
концентрация между предприятия (чл.22, ал.3, т.1 ЗЗК). 
Контролът се изразява в придобиване на права, които 
с оглед на съществуващите фактически обстоятел-
ства дават възможност за упражняване на решаващо 
влияние върху определено предприятие, т.е. преценка-
та трябва да бъде конкретна. В практиката на КЗК 
се приема, че придобиването на контрол върху активи 
води до концентрация, ако тези активи образуват цяло 
или част от предприятие и позволяват на придобива-

22 Така р.№ 59/2005г., ІІг.о.

щото контрол лице да установи или увеличи чрез тях 
своето пазарно присъствие.23 В тези случаи, когато 
стойността на активите надвишава праговете по 
чл.24 ЗЗК, участниците в концентрацията трябва да 
уведомят КЗК, за да разреши сделката. Комисията раз-
решава концентрацията, ако тя не води до установя-
ване или засилване на господстващо положение, което 
значително би попречило на ефективната конкуренция 
на съответния пазар.

Проф. Методи Марков, д.ю.н.

23 Вж. р.№ 109/2009г. на КЗК.
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Настоящият материал няма претенциите 
за изчерпателност, по –скоро той има за цел да 
осветли накратко някои основни положения при 
поправката на нотариални актове, които да полз-
ват нотариусите в работата им.

Нормативна уредба
Институтът на поправката на нотариалния  

акт бе уреден в отменения ГПК в неговия чл.475 
съвсем лаконично – ал.3 гласи, че когато се наложи 
да бъдат направени поправки, прибавки или съкра-
щения, прави се в акта изрична бележка за това 
от нотариуса, която се подписва както самия 
акт.

Също толкова лаконичен е и текстът на ново-
приетия ГПК – ал. 3 на чл.579 ГПК гласи, че когато 
се наложи да бъдат направени поправки, добавки 
или съкращения в акта, се прави изрична бележка 
за това, която се подписва както самия акт.

В действителност тази разпоредба се отнася 
за случаите, при които неточността е открита 
в хода на изповядване на съответния нотариален 
акт преди още това изповядване да е финализи-
рано т.е. проекто-нотариалния акт все още не е 
подписан от нотариуса и не се е превърнал в но-
тариален такъв. Според вида на неточността 
е възможно да се добави текст, да се отстрани 
такъв или да се измени вече написан. Възможно е  
освен като бележка в края на акта за извършени-
те поправки поправката да може да се извърши 
и с вписване на текст в междуредието на самия 

проекто-нотариален акт или чрез зачертаване на 
излишния текст /но по начин, по който той все 
пак да остане четим/. Текстът за извършената 
поправка в края на нотариалния акт се подписва, 
както и самият акт – с трите имена и с подписа 
на участващите в сделката страни.

Разгледаната хипотеза няма особено практи-
ческо приложение с оглед натова, че в рамките на 
компетенциите на нотариуса е и самото изгот-
вяне на нотариалния акт за желаната сделка и в 
хода на установяване на волята на страните по 
нея евентуалните неточности могат да бъдат 
отстранени още при работата по проекто-нота-
риалния акт.

Далеч по значим е въпросът за поправката на 
вече изповядан нотариален акт. 

Най – напред трябва да отговорим на въпроса 
допустима ли е подобна поправка на вече изповя-
дан нотариален акт.

Както посочихме по-горе, уредбата на инсти-
тута на поправката на нотариалния акт е изклю-
чително оскъдна. Все пак обаче смятаме, че тя е 
достатъчна, за да ни даде възможност да обос-
новем допустимостта на поправката и на вече 
иповядан нотариален акт т.е. на вече финализи-
рана правна сделка. Защото според нас  цитира-
ната по-горе разпоредба дава възможност да се 
прави „бележка” от нотариуса в самия акт, с коя-
то се придава различно значение на вече записана 
по-горе воля на страните досежно предмета и ес-

ПОПРАвкАТА НА НОТАРИАЛЕН АкТ  - 
НЕОБхОДИмОСТ,  ДОПУСТИмОСТ,
ФОРмА, СТРАНИ, ПОСЛЕДИЦИ
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теството на сделката както и на всички остана-
ли нейни параметри и след като страните вече са 
се подписали под тях, че са ги приели, като дори е 
възможно и нотариусът да е подписал вече акта  
/не случайно изрично се посочва, че тази бележка 
се подписва както се подписва и самия акт т.е 
вкл. от нотариуса също /. При вече изповядания 
нотариален акт сме изправени пред същата фак-
тическа обстановка  - определени са всички инди-
видуализиращи белези на сделката между страни-
те, които са ги потвърдили с подписа си, подписал 
се е и нотариуса. Единствената разлика идва от 
формата на тази бележка на нотариуса – когато 
се касае за невнесен в службата по вписванията 
нотариален акт, поправката  ще има формата на 
бележка върху самия акт, а ако той вече е напуснал 
кантората на нотариуса – тогава поправката ще 
трябва да се извърши както и самия акт – под 
формата също на нотариален акт.

Защо точно под формата на нотариален акт 
– защото и този въпрос не е изрично уреден в нор-
мативната уредба Не може ли страните просто 
да подпишат писмено споразумение помежду си с 
нотариална заверка на подписите за това каква е 
била действителната им воля?

Няма пречка страните да подпишат подобно 
споразумение. Въпросът е какви ще са неговите 
последици. Една от основните цели и последици 
на вписването на нотариалните актове, матери-
ализиращи правни сделки в съответните служби 
по вписвания е оповестяването на тези сделки 
на третите лица с цел противопоставимостта 
им на последните. Поради това е логично всяко 
изменение в параметрите на тази сделка също 
да е необходимо да бъде направено противопос-
тавимо на третите лица чрез вписването му. Но 
на вписване подлежи само определена категория 
актове, едни от които са нотариалните актове. 
Затова страните по „поправяната„ сделка нямат 
особен избор освен да направят поправката във 
формата на нотариален акт, ако искат промяна-
та да е противопоставима на третите лица. И 
като имаме предвид практиката ва ВКС, според 
която няма пречка лицата да облекат в нотари-

ална форма всякакви споразумения по между си, 
то очевидно, че единствено възможната форма, 
която ще постигне ефекта на разгласяването  и 
на противопоставимостта на евентуалната по-
правка е тази на нотариалния акт.

Ако обаче тази поправка остане само като пис-
мено споразумение между страните, тя ще има 
действие само между тях и при евентуален съде-
бен спор между тях ще бъде ценена като частен 
писмен документ, непротивопоставим на другиго 
освен на тях като страни по него.

А  какво означава споразумението между стра-
ните, което разкрива действителната им воля, 
да е непротивопоставимо на трети лица – на 
практика това означава, че за третите лица пра-
воотношенията межд устраните ще са такива, 
каквито са описани и установени или респективно 
създадени с нотариалния акт, в който те твър-
дят, че волята им не е отразена правилно.

На този въпрос относно нормативната уредба 
и евентуалната възможност за поправка на вече 
изповядан нотариален акт , както и на параме-
трите на такава поправка ни дава отговор Р № 
403/03.02.2012 г. по гд № 1427 от 2010 год- на 1-во 
ГО на ВКС, според което  Въпросът за поправката 
на окончателен нотариален акт, включително и на 
извършен в присъствието на страните, не е уре-
ден от закона. Съдебната практика и правната 
теория приемат, че това става с нов нотариален 
акт за поправка на погрешния акт, в който се из-
лага какво се поправя в основния акт, как трябва 
да се четат поправените думи и изречения, какво 
се прибавя или съкращава. Поправките могат да 
обхванат както съдържанието на нотариалния 
акт, така и съдържанието на договора, ако с тях 
не се изменя съдържанието на последния. Когато 
грешката в нотариалното удостоверяване е ста-
нала поради грешка в представените документи, 
за да се извърши поправка, необходимо е да се 
представи нов документ с обяснение, че предиш-
ният е бил погрешен.

Това решение е от значение с оглед на няколко   
важни момента в него. 

На първо място, това е изричното постановя-
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ване от съда, че нормативна уредба на механизма 
и начина на поправка на нотариалния акт няма.

На второ място, съдът изрично постановява, 
че въпреки липсата на изрична нормативна уред-
ба,  такава поправка е възможна и допустима.

На трето място, съдът изрично постановява, 
че това трябва да стане с нов нотариален акт, 
макар и да не излага изрични мотиви защо. Спо-
ред нас мотивите са  същите като изложените 
по- горе - необходимостта от оповестяване на 
третите лица  каква всъщност е била действи-
телната воля  на страните.

На четвърто място е посочено какъв може да 
бъде обемът на тази поправка, а именно – че по-
правките могат да обхванат съдържанието на 
самия нотариален акт, така и съдържанието на 
материализирания в него договор с едно значимо 
ограничение – с нотариалния акт за поправка  не 
може да се изменя съдържанието на именно на 
този договор.

На пето място, в това решение е описано и 
как трябва да се извършват поправките – в акта 
трябва да се изложи какво се поправя в основния 
нотариален акт, как трябва да се четат поправе-
ните думи и изречени, какво се прибавя или съкра-
щава.

На шесто място,врешението е посоено кои 
трябва да са участващите в поправката лица, а 
също и каква е природата на самия нотариален 
акт за поправка, а именно – че с него се разкрива 
симулативната поради неправилното й описание в 
първоначалния нотариален акт воля на станите/ 
разбира се, в случаите, когато поправката касае 
именно изправяне на грешка при отразяването на 
волята на страните/.

Кой трябва да участва в нотариалния акт за 
поправка ?

Безспорно това трябва да са участвалите в 
първоначалния нотариален акт лица.

Разбира се, допустими са известни отклонения. 
Така например ако страната е била представлява-
на от пълномощник при сделката няма пречка при 
нотариалния акт за поправка да участва лично. И 
обратно – ако в сделката страната е участвала 

лично, то напълно допустимо и възможно е при по-
правката й да участва чрез пълномощник. Напом-
няме, че пълномощното трябва да е с нотариално 
заверен подпис и съдържание и упълномощителят 
да е изписал трите си имена освен подписа си.

Според нас обаче не е възможно подобна по-
правка да се извърши след смъртта на участва-
лата страна, като в поправката участват нейни-
те наследници. Все пак поправката има за цел да 
коригира опущения в изразяването на волята на 
страната, а каква е била тази воля може да знае 
единствено и само страната. Да поправи непра-
вилно записаната си воля може само този, който 
я е изразил. Именно поради това след смъртта на 
страната поправка на нотариалния акт не е въз-
можно да бъде извършвана.

Необходимо ли е участието на съпруга на при-
обретателя  по нотариалния акт  - напр. при нама-
ление на придобиваната идеална част в следствие 
изправянето на допусната грешка ? Според нас 
такова участие не е необходимо. Съпругът не е 
участвал в първоначалната сделка и няма отно-
шение към изразената от участвалия съпруг воля. 
Ако пък бъде включен като участник в поправката, 
то изявлението му ще е такова в повече и няма 
да промени обстоятелството, че ефектът на по-
правката ще настъпи поради наличието на две на-
срещни съвпадащи волеизявления на страните по 
първоначалната сделка те. нито ще помага, нито 
ще пречи. В най-добрия случай изявлението на съ-
пруга ще има значение на извънсъдебно признание, 
което при евентуален негов спор с другия съпруг 
може да послужи като начало на писмено доказа-
телство и евентуално допускане на свидетелски 
показания относно обема и условията на придоби-
тите с поправения нотариален акт права по вре-
ме на брака от единия съпруг.

По отношение на липсата на необходимост 
от участие в нотариалния акт за поправка на съ-
пруга, който не е участвал и в изповядването на 
поправяния нотариален акт ще видим по-долу и ци-
тираното решение на ВКС, което ще разгледаме 
в частта на материала, касаещ съдържанието на 
поправката на нотариалния акт.
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При поправката на нотариален акт за завеща-
ние според нас няма пречка да участват различни 
от първоначалните свидетели с оглед на ролята 
им на инструментални свидетели и нищо повече.

Кой трябва да извърши нотариалния акт за по-
правка?

Като се има предвид, че се касае за поправка 
на неправилно документирана воля на страните, 
резонно би било този нотариален акт за поправка 
да бъде извършен от нотариуса, изповядал първо-
началната сделка.

Няма формална пречка тази поправка да се из-
върши и от друг нотариус, стига да е територи-
ално компетентен и пред него да се представят 
достатъчно убедителни доказателства за иска-
ното действие, а именно – че е допусната грешка 
в първоначалния нотариален акт и чедействител-
ната воля на страните е различна.

По чия инициатива трябва да се извърши по-
правката?

Дори когато се поправя констативен нотари-
ален акт и нотариусът установи, че той лично е 
допуснал грешка в описанието на имота нпр. за 
да се извърши нотариален акт за поправка е не-
обходимо според нас инициативата за това да из-
хожда от заинтересованата страна, чието право 
е установено с въпросния нотариален акт. Не е 
възможно нотариусът сам по своя инициатива да 
започне производство по каквото и да е нотари-
ално удостоверяване.

Какви са последиците на нотариалния акт за 
поправка?

Обикновено при анализ на този въпрос ограни-
ченият коментар е, че поправеният нотариален 
акт се счита с нанесени от нотариалния акт за 
поправка корекции в  съдържанието си от деня на 
изповядването си.

В действителност обаче  напълно е възможно 
между вписването на двата акта да са настъпили 
факти, които да правят това невъзможно. 

Така напр. може да е вписана искова молба за 
имота, предмет на поправения нотариален акт, 
както беше в казуса,с който започнахме насто-
ящото изложение.

Възможно е също да бъде учредена ипотека или 
друго вещно право върху имота, предмет на пър-
воначалния нотариален акт.

Ако актовете, вписани между първоначалния 
нотариален акт и нотариалния акт за поправката 
му нямат никакво значение и поправеният текст 
се приеме, че действа в този си вид от деня на 
първоначалния нотариален акт, то това би отво-
рило вратата на шиканата по висящите правни 
спорове. 

Поради това ще следва да подчиним действие-
то   на нотариалния акт за поправка на правилата 
и поредността на вписванията. Има ли вписване, 
касаещо предмета на сделката на поправяния но-
тариален акт, то за тези лица, извършили предиш-
ните вписвания, тази поправка няма да е проти-
вопоставима и ще следва да се приеме по отно-
шение на тях, че нотариалният акт има такова 
съдържание и действие, каквото е имал към деня 
на вписване на техните актове  - искова молба, 
ипотека, иск по чл.33 ЗС и тн.

Ако междинното вписване бъде заличено – напр. 
оспорването на третото лице бъде отхвърлено 
като неоснователно с влязло в сила решение, ипо-
теката бъде заличена и т.н., то първоначалният 
нотариален акт ще бъде противопоставим с но-
вото си съдържание на всички трети лица, счита-
но още от деня на изповядването си.

Така например ако е заведен иск по чл.33 от ЗС 
срещу съсобственик, продал идеалната си част 
на цена, по-ниска от посочената в нотариалната 
покана, и след завеждането на иска страните по 
продажбата направят поправка и посочат нова 
цена  а продажбата, равна ли и по-висока от тази 
в нотариалната  покана, то тази поправка неслед-
ва да се има предвид, защото страните не целят 
поправка на грешка в изразяването на волята им, 
а имат за цел да избегнат заведената искова пре-
тенция.

Следва при отговора на този въпрос да се взе-
ме предвид  и обстоятелството, че нотарилни-
ят акт за поправка не може да бъде обект на са-
мостоятелен иск за нищожност именно защото 
няма самостоятелно действие и самостоятелни 
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последици.
Що се отнася до конкретното му влияние вър-

ху съдържанието на поправения нотариален акт 
като, то зависи от това какъв вид поправка се 
прави с него.

Възможни поправки на  нотариалния акт 
Изходната позиция на теорията е, че поправка-

та може да касае единствено някои от индивидуа-
лизиращите сделката като страни и предмет бе-
лези, но не може да има за предмет изменението 
на съдържанието на договора.

 Така О № 1263/29.12.2010 по гд № 822/2010 год. 
на 3-то ГО на ВКС  взира случай, при който с пър-
вият нотариален акт е прехвърлен апартамент, 
като отделен обект от незавършена в груб вид 
сграда (без покрив), а пет години по-късно този но-
тариален акт е поправен в нотариален акт за въз-
мездно учредяване на право на строеж върху апар-
тамент.Според съда страните са се опитали  
чрез нотариалният акт за поправка сключен пред 
2005 г., да преодолеят нищожността на договора 
по основния нотариален акт за продажбата на 
апартамент, като обособена част от незавърше-
на в груб строеж сградата сключен 2001 г., като 
го изменят във възмезден договор за отстъпено 
право на строеж по предварителен договор, кое-
то е недопустимо. Т.е. според съда недопустимо е 
да се изменя съдържанието на договора с нотари-
алния акт за поправка на нотариален акт.

Най-общо казано, с нотариалния акт за поправ-
ка  не може да се добавя нова страна, не може да 
се заличава участваща страна, не може да се до-
бавя пропуснат имот, не може да се променя ви-
дът на сделката  - дарение вместо продажба и др. 
подобни, не могат да се добавят нови уговорки 
между страните напр. за неустойка. Ако страни-
те искат да добавят допълнителни уговорки към 
вече изповяданата сделка, това може да стане с 
отделен нотариален акт, но не и с такъв, наречен 
поправка. Нееднократно  ВКС в своята практика  
посочва, че е възможно страните да използват 
по-утежнената нотариална форма за всякакви 
споразумения помежду си – за делба, за продажба 
на движими  вещи и др. Затова няма пречка до-

пълнителни уговорки, които страните искат да 
станат известни на третите лица, да бъдат зак-
репени в нотариален акт.

Цитираното обаче по-горе Р № 403/03.02.2012 
г. по гд № 1427 от 2010 год- на 1-во ГО на ВКС показ-
ва, че свободата на страните при оповестяване 
на действителната им воля в нотариалния акт за 
поправка е доста по – голяма.

Съвсем накратко ще изложим казуса, по който 
се е произнесъл  ВКС – собственикът на идеални 
части от наследствен имот го е прехвърлил на 
строителна фирма срещу задължението на фир-
мата да го обезщети с един апартамент и един 
магазин . Впоследствие строителната фирма е 
прехвърлила апартамент и магазин на същото 
лие, но срещу посочена в нотариалния акт ена, коя-
то е посочено в акта,  че е заплатена напълно на 
продавача. Купувачът по този нотариален акт е 
бил женен по време на покупката. След развода му 
бившата му съпруга е завела иск за делба на тези 
имоти като СИО. Това мотивирало страните да 
направят поправка на нотариалния акт за продаж-
ба и да посочат, че продажбата не е срещу посо-
чените в нотариалния акт сума, а в изпълнение на 
задължението, поето с първоначалния договор.

Съпругата оспорила нотариалния акт за по-
правка, като възразила, че с нотариалния акт за 
поправка не може да се изменя съдържанието на 
акта и да се променя волята на страните, че ако 
има трешка в договора, тя трябва да се отстра-
ни по друг ред – този по чл.32 ал.2 ЗЗД, че придо-
битите имоти са СИО и че поправката я лишава 
от правото й на собственост върху тези имоти 
и има за цел да увреди интересите й.

ВС обаче не споделя тези й възражения.
Съдът приема, че нотариалният акт за поправ-

ка не представлява самостоятелна сделка, нито 
пък изменя предмета  и съдържанието на друга 
сделка, а само разкрива действителното съдържа-
ние на договора между страните, сключен  като 
договор за продажба на описаните апартамент и 
магазин.  Именно затова не е налице и увреждане 
на интересите на бившата съпруга като трето 
лице, тъй като не е налице хипотезата на чл.17 
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ал.2 ЗЗД. Според съда намерение за увреждане би 
имало, когато страните се опитват да подменят 
действителната си  воля единствено за да увре-
дят третото лице.В случая обаче на практика 
страните с нотариалния акт за поправка са раз-
крили действителната си воля, като са разкрили 
привидността на изразената воля в първоначал-
ния нотариален акт те. разкрили са симулатив-
ността на оформената с поправяния нотариален 
акт продажба. Разкриването на действителната 
им воля е довело до отпадане на десйтвието на 
презумпцията за СИО, като оборването на тази 
презумпция не е с цел да се увредят интересите 
на другия съпруг, а да се запазят интересите на 
придобилия магазина и апартамента съпруг.

Тъй като другият съпруг  не е страна по попра-
вяния договор  той не е изразявал воля нито досеж-
но естеството на насрещните престации, нито 
досежно целта,към която те са насочени, поради 
което при разкриване на действителната воля на 
страните неговото участие нито е необходимо, 
нито е допустимо/ точно както посочихме по-го-
ре/.Той въобще не еизразявал воля, следователно 
не е възможно да има несъответствие между 
действителната му воля и изразената такава. 

В заключение според съда ако страните не спо-
рят за съдържанието на действителната си воля, 
т.е. за естеството на насрещните си престации, 
които са насочени към една и съща цел, идентична 
с целта, която се постига и чрез престациите, 
отразени в нотариалния акт, действителните им 
волеизявления могат да бъдат разкрити и обекти-
вирани по реда на чл. 475, ал. 3 ГПК (отм.), респ. чл. 
579, ал. 3 от сега действащия ГПК. Редът, устано-
вен в чл. 32, ал. 2 ЗЗД следва да бъде спазен само 
ако грешката е от такова естество, че една от 
страните, респ. двете страни в правоотноше-
нието, не желаят то да продължи да съществу-
ва и да ги обвързва, т.е. действителната им воля 
дотолкова се различава от отразената в акта, 
че би имала за последица промяна в останалите 
елементи на правоотношението. Ако грешката 
касае само естеството на една от насрещните 
престации, за което между страните не същест-

вува спор и те желаят да запазят облигационната 
връзка и правните й последици, действителната 
им воля може да бъде изразена под формата на 
нотариален акт, с който страните да разкрият 
тази действителна воля по взаимно съгласие, за-
пазвайки по този начин правните последици на до-
говора. Разпоредбата на чл. 32, ал. 2 ЗЗД има за 
последица прекратяване на действието на право-
отношението, което обаче страните при липса 
на спор за естеството на действителната си 
воля не желаят.

С оглед на горното смятаме, че възможните 
граници поправката на нотариален акт са дос-
та широки и се определят от това каква е била 
действителната воля на страните. А каква е била 
тя знаят единствено и само страните – в този 
смисъл нотариусът не трябва веднага да отказва 
да извърши поправка на нотариалния акт, който е 
изповядал, а трябва да съобрази какво е най-добро-
то решение  на проблема на страните.

Още повече че дори и да е постановен един по-
рочен акт, вписването му кще го направи извест-
вен вкл. и на засегнатите трети лиа и ще им даде 
възможност да го атакуват своевременно.

Какви са правомощията на съдията по вписва-
нията по основание на нотариалния акт за поправ-
ка         

Според ВКС съдията по вписванията няма пра-
во да контролира съдържанието на нотариалния 
акт за поправка.

Според  О № 461/05.11.2009 г. по ч. гр. д. № 
371/2009 г., 2-ро ГО на ВКС  преценката и контро-
лът на съдията по вписване по отношение на под-
лежащия на вписване акт, се осъществява само 
в рамката, установена от ПВ, като нормативен 
акт, очертаващ пределите на неговите правомо-
щия, базирана на чл. 32а от ПВ, установяващ, че 
съдията по вписванита следи само за спазването 
на установените с този нормативен акт изиск-
вания, като въпросът за правното значение и ма-
териалноправни последици на обстоятелствата 
на поправения нотариален акт са извън сферата 
нанеговата компетентност. 

В същия смисъл е и О №305/09.05.2013 Г. по ч. 
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гр. д. № 1740/2013 г., г. к., 3-то ГО на ВКС,  според 
което доколкото не са предвидени изключения из-
рично ( както например чл. 73, ал. 5 ТЗ предвижда 
задължение за съдията по вписванията да прове-
ри правата на вносителя при непарична вноска) в 
рамките на охранителното производство е недо-
пустимо да се проверяват материалноправните 
предпоставки на акта, чието вписване се иска, 
като правилото се отнася и до акта за поправ-
ка на нотариален акт. Не следва да се отказва 
вписване на акт за сделка с недвижим имот по съ-
ображения, че той не отговаря на изискванията 
за самостоятелен обект (невъзможен предмет), 
както и по съображения, че с нотариален акт за 
поправка или изменение на предходен нотариален 
акт се подменя съдържанието на първоначално 
съставения акт. Само ако закон изрично натовар-
ва съдията по вписванията да действа в качест-
вото на нотариус, той може да извършва провер-
ката, която е в правомощията на нотариуса и да 
откаже да извърши вписването въз основа на ре-
зултатите от тази проверка.

Може ли да бъде нотариалния акт за поправка 
обект на самостоятелен иск за нищожност 

Съдебната практика е категорична – нотари-
алният акт за поправка не може да бъде предмет 
на самостоятелен иск за нищожност.

Така Р № 1027/16.01.2009 г. по гр. д. № 3955/2007 
г.  1-во ГО на ВКС, според което правилно въззив-
ният съд е приел, че исковете за нищожност на 
нотариалния акт за поправка на нотариалния акт 
за дарение, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЗД - като 
извършен в заобикаляне на закона, както и поради 
нарушение на чл. 474, ал. 1 и ал. 3 и чл. 469, ал. 2 от 
ГПК (отм.), са процесуално недопустими, тъй като 
нотариалният акт за поправка на нотариален акт 
съдържа удостоверителната констатация на 
нотариуса за извършени пред него изявления на 
страните по договора, насочени към отстранява-
не на грешки, допуснати при съставяне на акта, 
в който е материализирана сделката Поправката 
на нотариален акт, документиращ сделка, не е 
сделка, поради което не може да бъде атакувана 
като нищожна на основанията за недействител-

ност на сделките.
Пътят на защита срещу нотариалния акт за 

поправка е предявяване на иск за правото, разпо-
реждането с което е материализирано в нота-
риалния акт – напр. завеждане на иск за собстве-
ност и тн.

В  този смисъл е и Р № 264/07.07.2014 год. по чгд 
2998/2014 год. на 2-ро ГО на ВКС.

Нотариус Мариела Павлова
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 Живяла Марта със своите братя далеч в 
планината. Братята й носели едно име - Сечко. 
Само че единият наричали малък, а другия - голям 
Сечко.  От високата планина те виждали и чува-
ли всичко, каквото става по земята. Усмихвала 
ли се Марта, погалвала и гадинки, и тревички. 
Стопляла простора с благата си усмивка, блес-
тяло като златно слънцето, прелитали весело 
птичките.

 Веднъж една млада пъргава невеста подка-
рала овчиците си в планината, топло слънчице 
огряло, птички се обадили, та тревица стоката 
да попасе.

- Не извеждай, булка, ваклушите на паша, рано 
е! - думал й свекърът, стар стария. Преживял 
много той и мъдро може да поучи. По слънцето 
познавал старецът кога ветровете ще завеят, 
по месеца разбирал кога дъжд ще захване, кога 
град ще бие, кога зла зима ще вилнее.

- Кирпикожусите цъфтят сега, снахо - топло й 
напомнил старецът.- Това е цвете лъжовно, не 
прецъфти ли, не му вярвай, кожухчето не сваляй!

- Е, тейко, какво ще ми стори Марта? Тя е 
жена и зло на жена не може да направи - казала 
невестата и подбрала овцете и козите към пла-

нината.
Дочула Марта тези думи и тежка мъка й до-

мъчняла. Нищо че е жена, и тя може да покори 
слънцето като братята си, и тя има сила и бури 
и хали да посее, и тя знае кога слънчев благодат 
да прати. Какво от това, че жена й думат!

Не минало много. Тъмни облаци надвиснали над 
планината. Ветровете заблудили безмилостно 
набъбналата гора, леден сняг зашибал, захванала 
люта зима. Сковала се земята, замлъкнали пти-
ците, секнал ромонът на ручея.

Непокорната млада овчарка така и не се вър-
нала вече. Тя останала вкаменена заедно с овчи-
ците си горе в планината.

Легенда за Баба Марта



СЪЗДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО, 
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ПРАВНО – ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
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Българското законодателство;

Европейското законодателство;

Българското законодателство в превод на английски;

Пълна финансова, търговска и справочна информация за 

всички фирми и участници в стопанския и общестен живот;

Административни и съдебни процедури

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

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

Интернет приложение - Сиела Нет  
Клиент сървър приложение - Сиела WebServer

Сиела Норма АД, гр. София 1510, бул. Владимир Вазов 9, тел. 02 903 00 00
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