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Драги колеги, 
Уважаеми читатели,

Не един поет, не един писател са стигнали в творбите си до мъдростта на Хераклит: „Всичко тече, 
всичко се променя“. И какво по-хубаво от това! Красотата на света е в неговото многообразие. Многообра-
зие от цветове, звуци, мисли, идеи, многообразие от хора. Бог или Природата /кой, както предпочита/ ни е 
създал да сме различни – по цвят и по пол, по ум и интелект, по талант и по красота, за да може с различи-
ята си да бъдем полезни на себе си, на обществото, на света. Никога и никъде в историята на човечество-
то статуквото не е помогнало да се върви напред и нагоре. Разумната и навременна промяна е ключът към 
прогреса. И ние – нотариусите, като част от обществото се подчиняваме на същите принципи и правила. 
Ето защо само с желанието, участието, усилията на много, много колеги можем да отстояваме своята 
общност, наречена гилдия, да отстояваме своите общи идеи, действия и позиции.

И като потвърждение на тези думи ще Ви срещнем в рубриката „Intuitu personae” с двама нотариуси, кои-
то не пестят енергия, умения и време, когато става въпрос за обществения интерес, интереса на гилди-
ята. Това са нотариус  Павлина Симеонова – Председател на Регионална нотариална колегия – Апелативен 
съд Варна, и нотариус Петко Кънчевски – Председател на Регионална нотариална колегия – Апелативен съд 
Велико Търново.

По – нататък на страниците на списанието ще се спрем на темата „земеделски земи“. Чрез статията 
на проф. дюн Методи Марков ще отговорим на някои въпроси, свързани със специфичните договори за арен-
да. А чрез материала на юристите г-жа Юлия Стойкова и г-жа Стойка Куртева ще се опитаме да бъдем 
полезни на всички колеги при прилагането на последните изменения в ЗСПЗЗ.

Ще спрем вниманието Ви и върху проблемите на имуществените отнощения между съпрузи като Ви 
представим статията на г-жа Бонка Дечева – съдия във ВКС. Благодарим й, че прие поканата да присъства 
на страниците на „Нотариален бюлетин“ и се надяваме, че ще превърнем това в традиция.

И в края на това кратко въведение няма да пропусна пожеланията, които целият редакционен екип от-
правя към всички български нотариуси по повод наближаващия Ден на нотариуса – 24 октомври. 

Уважаеми колеги, бъдете здрави и успешни,
бъдете вдъхновени и вдъхновяващи!

Щастлив празник!       

Нотариус Теодора Вуцова,
Главен редактор

„Тече, всичко тече –
Времето няма бряг

и ни влече – няма как.“*

*Песен из филма “Васко да Гама от село Рупча”
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МЕЖДУНАРОДЕН НАУчЕН СЕМИНАР 
„ТРАНСГРАНИчНИ НАСЛЕДЯВАНИЯ”,
 26 СЕпТ. 2014 Г.,  ГР. СОфИЯ

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС

На 26 септ. 2014 г. в залите на хотел „Шератон Со-
фия Хотел Балкан” се проведе научен семинар „ТРАН-
СГРАНИЧНИ НАСЛЕДЯВАНИЯ”. Организатори бяха 
Институтът за научни изследвания за Европейският 
Нотариат (I.R.E.N.E) и Нотариалната камара на Репу-
блика България с подкрепата на Регионалните нота-
риални колегии на гр. София – град, Апелативен съд 
- гр. София, Апелативен съд – гр. Пловдив.

По темата, Регламент (ЕС) № 650/2012 на Евро-
пейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 г. от-
носно компетентността, приложимото право, при-
знаването и изпълнението на Решения и приемането 
и изпълнението на автентични актове в областта на 
наследяването и относно създаването на европейско 
удостоверение за наследство, доклади изнесоха лек-
торите: г-н Михаел Бекер – Нотариус от гр. Дрезден, 
ФРГ, Почетен председател на Института за научни 
изследвания за Европейският Нотариат (I.R.E.N.E), 
г-жа София Муратиду – Председател на Института 
за научни изследвания за Европейският Нотариат 
(I.R.E.N.E), г-н Жером Шеврие – Нотариус от Фран-
ция, Почетен председател на Института за научни 
изследвания за Европейският Нотариат (I.R.E.N.E), г-н 
Лорен Бесо – Нотариус в гр. Лозана, Швейцария – ад-
министратор в Института за научни изследвания за 
Европейският Нотариат (I.R.E.N.E), г-н Тарас Каличен-
ко – Нотариус от Русия. 

От страна на Нотариалната камара на РБ, Но-
тариус Антония Коева – член на Съвета на нотари-
усите, председателстваше форума, а лектори бяха 
Проф. Д.ю.н. Екатерина Матеева – член на Правния 
съвет при Президента на РБ и преподавател в СУ „Св.
Климент Охридски”, и Нотариус Ивайло Иванов – член 
на Съвета на нотариусите.

Поздравления към участниците в научния семинар 
направиха г-н Красимир Катранджиев – Председател 
на Съвета на нотариусите при НК на РБ, г-н Владис-
лав Славов – Председател на Съюза на юристите в 
България и адв. Димитринка Герганова – от името на 
Председателя на Висшия адвокатски съвет г-жа Ра-
лица Негенцова.  Сред гостите на събитието бяха и 
представители на Министерство на правосъдието: 

г-н Георги Данков – Главен инспектор към Инспекто-
рата на МП, г-жа Екатерина Тодорова – главен екс-
перт и г-жа Биляна Белякова – държавен експерт в 
Дирекция „Международно правно сътрудничество и 
европейски въпроси”.

В семинара взеха участие освен голям брой колеги 
-  нотариуси от България, така също нотариуси от 
Гърция, Русия, Турция, Казахстан, Беларус и Македония. 
Всички те изказаха задоволството си от много до-
брата организация на мероприятието.

Безспорно темата на семинара бе отлично под-
брана от организаторите. Месец преди неговото 
провеждане на сайта на Министерство на правосъди-
ето бе разпространен текстът на Законопроекта за 
изменение и допълнение на ГПК, в който се предвижда 
създаването на нова глава „Признаване и изпълнение 
на съдебни решения и издаване на европейско удос-
товерение за наследство въз основа на Регламент 
(ЕС) № 650/2012 на Европейският парламент и на Съ-
вета от 04.07.2012 г. относно компетентността, 
приложимото право, признаването и изпълнението на 
Решения и приемането и изпълнението на автентич-
ни актове в областта на наследяването и относно 
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създаването на европейско удостоверение за наслед-
ство”. От предложените текстове става ясно, че 
именно Нотариусът е органа, комуто ще бъде въз-
ложена отговорността да издава след 17.08.2015 г. 
европейско удостоверение за наследство. Тази нова 
компетентност ще изисква от нас нотариусите за-
дълбочено познаване на текстовете на Регламент 

(ЕС) № 650/2012 и неговото прецизно прилагане при 
решаване наследствените казуси на нашите клиен-
ти. Именно по тази причина в следващия брой на спи-
сание „Нотариален бюлетин” ще бъдат публикувани 
някои от докладите, изнесени пред форума. 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
МЕЖДУНАРОДЕН НАУчЕН СЕМИНАР 
„ТРАНСГРАНИчНИ НАСЛЕДЯВАНИЯ”, 
26 СЕпТ. 2014 Г., ГР. СОфИЯ
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ИНТЕРВю  С  НОТАРИУС
пАВЛИНА СИМЕОНОВА

Нотариус Павлина Симеонова – очарователна, усмихната, 

елегантна, организирана, отзивчива, прецизна в работата 

си. Още много неща могат да се кажат за нея и колкото и 

да изброявам сигурно все нещо ще пропусна. Тя е от онези 

професионалисти, които винаги намират думи точно и 

ясно да дефинират проблема и да намерят най-краткия 

път за неговото разрешаване. Чувствителна и отговорна 

към обществените тежнения, нотариус Симеонова отдава 

ежедневно значителна част от времето си в полза на 

колегията и на различни граждански инициативи. 

Здравейте, Нотариус Симеонова! За съжаление, лято-
то на 2014 г. ще остане в спомените ни със смразява-
щите гледки от наводнените райони в страната. Ваши-
ят район бе сред най-силно засегнатите от поройните 
дъждове. Може ли да потвърдите, че няма колеги, които 
пряко да са засегнати от наводненията, имам предвид 
техните домове или кантори? 

Здравейте! Варна е един от най-красивите и оби-
чани градове в България. Беше поразен от стихиите, 
пострадаха много хора, между които и мои близки. Ма-
териалните загуби са страшни, защото в това усилно 
време много хора са финансови притеснение, но онова 
което ме засегна най-дълбоко са човешките жертви, 
съдбовните промени настъпили у хората. В общото 
нещастие сме благодарни поне на това, че няма пряко 
пострадали наши колеги.

Как бихте определила благотворителната акция, коя-
то организирахте по набиране на помощи за пострада-
лите жители на гр. Варна?

- Като нравствен дълг. Вярвам, че в подобни ситуа-
ции, всеки от нас, не само нотариус или колега юрист, 
е длъжен да помогне, кой с каквото може. Няма нищо 
по-човешко от това да подадеш ръка. Спонтанната 
дарителска акция от цялата страната и от чужбина, 
стотиците хора, които неуморно разчистваха засегна-
тите райони, оказваха първа помощ на пострадалите, 
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снабдяваха ги с храна, вода и всичко от първа необходи-
мост - всичко това ме кара да се гордея, че съм българ-
ка. Радвам се, че в тези трудни часове бяхме човеци и 
бяхме заедно.

Като Председател на регионалната колегия към Апе-
лативен съд – гр. Варна, Вие ежедневно контактувате с 
нотариусите от Вашия район. Кои са проблемите, кои-
то най-силно вълнуват колегите?

- От професионална гледна точка темите, вълнува-
щи нотариусите от региона са както винаги добрите 
практики в работата, взаимовръзката с институции-
те, професионалната етика и не на последно място 
обмена на опит между нотариусите не само от стра-
ната, но и  от чужбина. Регионална нотариална коле-
гия - Варна провежда периодично семинари по спорни и 
наболели въпроси от практиката, както и многоброй-
ни срещи и разговори с колеги от Русия и Турция, като 
това се превръща в традиция. 

Колега Симеонова, какво Ви накара да свържете живо-
та си с професията „нотариус”? 

- Осемнадесет години работих като адвокат. Оби-
чах работата си. Но като нотариус имам възможност 
да съм по–близо до клиента,  имам възможност да от-
стоявам моралните и човешки ценности. За мен дума-
та „нотариус“ означава преди всичко доверие. Много 
хора избират именно нотариуса,  за да направят своя-
та най-съкровена изповед, да споделят най-личните си 
тайни, дори да изразят последната си воля. Работата 
на нотариуса е трудна и отговорна. Тя изисква солид-
ни правни знания, богат житейски опит, търпение, 
такт, морал и дори изисква да си добър психолог. Като 
адвокат се занимавах предимно с гражданско право и 
по-конкретно с вещно право. Понастоящем работата 
ми като нотариус е като едно продължение на адво-
катската ми работа. Възможността за промяна в 
професионално отношение  разширява  светогледа ми, 
променя гледната точка към човешкия и материален 
свят. Вкусът ми към новите неща ме доведе до Сво-
бодния нотариат. 

Кое е онова, което може да направи деня Ви усмихнат, 
и кое може да го „развали”?

- Не трябва да оставяме усмивката ни да зависи от 
някого или от нещо, смятам, че така рискуваме твърде 
много ... рискуваме доброто си настроение за деня, рис-
куваме да развалим нечие друго, рискуваме да не спече-
лим приятел или да загубим такъв и т.н. Усмивката е 
личен избор, начин за негласна комуникация с другите и 
абсолютен професионален “dress code”.

„Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл” е 
казал великият Фьодор Достоевски. Бихте ли допълнила 
нещо? 

Голямата цел на живота не е знанието, а действи-
ето.

Кое е мястото, на което винаги сте готова да се 
завърнете?

Което и да е “място” е нищо само по себе си без хо-
рата,  затова избирам да се връщам не към мястото, а 
към хората, които обичам и ценя.

-  Накрая – има ли нещо, което бихте искала да споде-
лите с колегите – нотариуси?

- Бих искала да изразя огромната си благодарност и 
признателност за проявената помощ и подкрепа, коя-
то колегите оказаха на хората от наводнените райони. 



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
7

In
t
u

Ito
 per

so
n

a
e

Млад, интелигентен, организиран, етичен, 
целенасочен – такъв е Председателя на регионалната 
нотариална колегия към Апелативен съд – гр. Велико 
Търново. Нотариус Петко Кънчевски съумява да 
съчетае у себе си спокойствието и търпението, 
качества като че ли нехарактерни за неговата 
възраст, с искрения ентусиазъм на младия човек. 
Израснал в семейство на юристи за него Правото се е 
превърнало от родова традиция в осъзнато желание да 
служи на справедливостта. Възпитаник е на Софийския 
университет „Св. Климент Охридски”. Забележителен 
спортист в средите на нотариалната гилдия.

-  Здравейте, Нотариус Кънчевски! Къде Ви намирам в 
разгара на лятото?

- На работното място, разбира се. За разлика от дру-
ги професии, които могат да се упражняват от всяка 
точка на света чрез средствата за комуникация, про-
фесията на нотариуса е твърде специфична, ние сме 
тясно свързани с нашите кантори, не само от гледна 
точка на законовите изисквания, но и защото целият 
инструментариум на нотариуса – архиви, регистри, 
компютри и т. н., се намира там. Така че съм тук и 
работя...

- Както други райони в страната, част от Вашия ра-
йон също бе засегнат от поройните дъждове през това 
лято. Може ли да потвърдите, че няма колеги, които 
пряко да са засегнати от наводненията, имам предвид 
техните домове или кантори? 

 Щетите от наводненията в нашия регион бяха 
по-малки от тези във Варна, например. Няма колеги, 
които да са пряко засегнати от бедствията. Жители-
те на няколко населени места в региона обаче понесо-
ха сериозни щети. Надявам се, че вече се връщат към 
нормалния ритъм на живот. В такъв момент солидар-
ността на останалите хора към пострадалите играе 
много важна роля, не само в чисто финансов аспект, но 
и от психологическа гледна точка. Това беше причина-
та с част от нотариусите от колегията да се включим 
в инициативата на Нотариалната камара за набиране 
на средства за пострадалите.

Като Председател на регионалната колегия към Апе-
лативен съд – гр. Велико Търново, Вие ежедневно контак-
тувате с нотариусите от Вашия район. Кои са пробле-
мите, които най-силно вълнуват колегите?

- Да, наистина имам привилегията да контактувам с 
много колеги. През последната година въпросите, кои-
то вълнуват всички членове на гилдията, са многоброй-
ни. Сред най-актуалните проблеми трябва да спомена 
издаването на кадастрални скици от самите нотари-
уси – кога ще можем да ги издаваме, как ще ни бъде оси-
гурен техническият достъп до кадастралните карти 
и, не на последно място, дали това не е допълнителна 
отговорност за нотариуса. Аз бих добавил – да, сигур-
но това представлява нова отговорност за нотариу-
сите, но от гледна точка на гражданите това ще бъде 
голямо улеснение – по-бързо и коректно обслужване на 
клиентите, край на разкарването по няколко пъти до 
самата агенция и висенето на опашки там, и т.н. Ми-

ИНТЕРВю С НОТАРИУС 
пЕТкО кЪНчЕВСкИ
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сля, че през годините сме доказали като гилдия, че за 
нас общественият интерес е от съществено значе-
ние. Няма как да не спомена и последните изменения на 
Закона за собствеността и ползването на земеделски 
земи. Освен неприемливата, по мое мнение, забрана за 
придобиване на земеделска земя от определени правни 
субекти, новите разпоредби не конкретизират какви 
документи трябва да се представят за произход на 
средства. Това създава неясноти при прилагането на 
закона и затруднява ежедневната работа на колегите 
нотариуси, от което те, разбираемо, се тревожат. 
Все пак, това е действащ закон и ние сме длъжни да се 
съобразяваме с него.

- Какви са специфичните особености, когато тряб-
ва да се координират и организират колеги от различни 
градове – различни като брой на населението, икономи-
ческо развитие и др. критерии? 

- Колегите от района на Апелативния съд сме раз-
пръснати на значителни разстояния. Например, между 
Тетевен и Бяла разстоянието е над сто километра, 
което създава неудобства да се събираме по-често 
и да дискутираме текущи професионални въпроси. Са-
мите райони са твърде различни като икономическо 
развитие. Световната икономическа криза се отрази 
негативно най-вече в нашия сектор. Има нотариуси, 
които изпитват трудности дори при заплащането на 
годишния членски внос за колегията...

- Колега Кънчевски, кои житейски пътеки Ви доведоха 
до нотариалната кантора? 

- Може би това е стечение на обстоятелствата... 
Щастливо, надявам се. Преди да стана нотариус имах 
възможност да работя в голяма адвокатска кантора и 
да се занимавам в ежедневната си работа само с вещ-
но право и граждански процес, което допълнително за-
сили интереса ми към тази материя. А това, все пак, е 
основата на нотариалната дейност. Когато преминах 
конкурса за нотариуси, ми трябваше време да пораз-
мисля преди да приема това ново предизвикателство. 
Все тривиални, но важни въпроси започнаха да възник-
ват – ще се покриват ли разходите по кантората, как 
ще преместя семейството си в провинцията, как би 
се отразило това на децата, и т.н. Все пак, обикнове-
но миграцията на работна ръка е към столицата, а не 
обратното. Най-хубавото е, че нотариалната работа 
е преди всичко интелектуална дейност – всеки ден въз-
никват разнообразни казуси, които нямат еднозначен 
отговор и изискват четене, ровене в съдебни практи-

ки и закони, осмисляне на правните норми в рамките на 
една система, което ми допада. И не на последно мяс-
то – непосредствения личен контакт с хората прави 
работата приятна и понякога дори забавна.

- Има ли нещо, за което все не Ви достига време?
- За семейството, разбира се. Когато човек има по-

вече професионални ангажименти, това неизбежно се 
отразява на неговите най-близки хора. В това отноше-
ние трябва определено да насоча повече усилия и да от-
делям повече време за тях, те го заслужават.

- А за тениса какво ще кажете? Като, че ли той е на 
почетно място във Вашето ежедневие?   

- Обичам спорта от дете. Като малък се занимавах 
предимно с футбол, но постепенно започнаха да ме въл-
нуват и други спортове. В последните години тенисът 
е любимата ми игра. Не само защото рискът от конту-
зии е значително по-малък от футбола, а защото това 
е игра, в която трябва да разчиташ изцяло на собст-
вените си способности. Иначе човек винаги може да 
изисква повече от себе си и да подобрява играта си.

- Албърт Айнщайн е казал: „Никога не мисли за бъде-
щето! То идва достатъчно бързо.” Бихте ли се осмелил 
да му противоречите? 

- Невероятна личност, с големи заслуги за развитие-
то на човечеството изобщо. След думите на гения е 
трудно да се добави нещо. Все пак, не съм напълно съ-
гласен, защото не е лошо човек да мисли в перспекти-
ва... Но това не трябва да се абсолютизира, защото е 
най-важно това, което ни се случва в момента.

Кое е мястото, на което винаги сте готов да се за-
върнете?

- Обичам Стара планина и винаги се завръщам в Тро-
янския балкан с голямо удоволствие. Там винаги нами-
рам възможност да се разтоваря от ежедневието. 
Обичам да ходя и в Рила, Пирин, Родопите... Планината 
ме зарежда с позитивна енергия. В България има мно-
го интересни места, които съм набелязал да посетя в 
близко бъдеще.

- Накрая – има ли нещо, което бихте искал да сподели-
те с колегите – нотариуси?

- Искам преди всичко да им пожелая да бъдат здрави, 
а в професионален план – да продължим със задружни 
усилия изграждането на модерен Български нотариат.
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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.
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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!
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ДОГОВОР зА АРЕНДА НА 
СЪСОБСТВЕНА зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ*

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО

 Напоследък в практиката и в периодичната 
литература се поставят въпроси относно сключването 
и действието на договор за аренда на земеделска 
земя, сключен от един от съсобствениците.1 Тяхното 
изясняване изисква и един по-широк поглед върху 
арендните отношения, уредени в Закона за арендата в 
земеделието (ЗАЗ).
 Според легалната дефиниция, дадена в чл.2 ЗАЗ 
с договора за аренда арендодателят се задължава 
да предостави на арендатора за временно ползване 
обекта на договора, а арендаторът - да извърши 
определено арендно плащане. В литературата отдавна 
е изразено безспорното мнение, че арендодателят може 
и да не е собственик на земята (тъй както при наема 
наемодателят може да не е собственик на вещта).2 В 
такъв случай договорът ще е действителен, но може да 
възникне спор относно неизпълнението на основното 
задължение на арендодателя – да отстъпи ползването 
на земята.
 Арендодател може да бъде съсобственик на земята. 
В чл.3, ал.4 ЗАЗ е уредена хипотеза на договор за 
аренда, сключен само с някои от съсобствениците. 
Двусмисленото тълкуване на тази разпоредба се 
основава на казаното в нея, че отношенията между 
съсобствениците се уреждат съгласно чл.30, ал.3 ЗС. 
Това означава, че останалите съсобственици имат 
право да получат припадащата им се част от арендното 
плащане. Всъщност, и без това препращане правилото 
на чл.30, ал.3 ЗС би следвало да намери приложение в 
отношенията между съсобственика-арендодател и 
останалите, които не са страна по договора.
 Това обаче никак не означава, че останалите 
съсобственици стават страна по договора 
(арендодатели) и имат право да искат от арендатора 
съответната част от уговореното арендно плащане. 

1 Вж. М.Павлова, Актуални въпроси на договорите за 
аренда на земеделски земи, Соб.пр., 2014г., кн.1, с.46 и 
сл., както и цитираните там решения на ВКС.
2 Вж. Зл.Орсов, Страни и сключване на договора за 
аренда, Търговско право, 1997г., кн.5-6, с.53.

Нито пък е възможно те да имат задължения 
по този договор, в сключването на който не са 
участвали. Не може да бъде споделено разбирането, 
че съсобственикът, сключил договора, е действал от 
името на всички съсобственици по силата на закона, 
дори и да не е бил упълномощен.3 Такава представителна 
власт между съсобствениците на земеделска земя 
законът не урежда. Всеки от съсобствениците (при 
липса на упълномощаване) може да сключи договор само 
от свое име. Но като получи арендно плащане по този 
договор, той е длъжен по силата на чл.30, ал.3 ЗС да 
отстъпи на останалите съсобственици съответни на 
дяловете им части от полученото арендно плащане.
 Основният аргумент, с който би могло да се 
свърже разбирането за наличие на представителна 
власт между съ собствениците на земеделска земя, е 
разпоредбата на ал.5 на чл.3 ЗАЗ. Според нея договор 
за аренда, сключен само от някои от съсобствениците, 
не може да се противопостави на арендатор по 
договор за аренда, сключен с друг съсобственик на 
същия имот, който е бил вписан по-рано в службата 
по вписванията. Противопоставимостта спрямо 
трети лица на по-рано вписания договор е създадена, 
за да се гарантира сигурността в оборота, в защита 
на арендаторите, сключили договор само с някой 
от съсобствениците. Реституираните земеделски 
земи най-често са в режим на съсобственост между 
наследниците на собствениците, внесли земите си в 
ТКЗС. Не всички наследници проявяват интерес да си 
възстановят собствеността. Затова и в чл.14, ал.1 
ППЗСПЗЗ е предвидено, че подаването на заявление 
за възстановяване на собствеността ползва всички 
останали наследници. Съгласно чл.14, ал.1 ЗСПЗЗ, когато 
с решението на общинската служба по земеделие се 
възстановява правото на собственост върху земеделска 
земя на починал собственик, решението се издава общо 
за неговите наследници. Дяловете на наследниците се 
определят съгласно Закона за наследството, без да се 
посочват в решението.

3 Вж. М.Павлова, цит.съч., с.48.

*Настоящата статия се публикива
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Първоначалната публикация
е в сп. Собственост и право,
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н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
13

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
пРОф. ДюН МЕТОДИ МАРкОВ
ОТНОСНО ДОГОВОРА зА АРЕНДА НА СЪСОБСТВЕНА 
зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ

 При това положение изглежда нормално да се 
очаква, че не всички наследници ще се грижат за 
управлението на върнатата им земя. Така немалка част 
от обработваемата земя би останала неизползваема, 
вследствие на което с времето плодородни земи биха 
се превърнали в пустеещи територии. Затова в чл.3, 
ал.4 ЗАЗ е дадена възможност на всеки от наследниците 
да сключи договор за аренда. Всеки заинтересован 
наследник, независимо от размера на своя дял, може да 
сключи валиден аренден договор за цялата наследствена 
земя. При конкуренцията между множество сключени 
договори от различните наследници с един и същ 
предмет законът дава защита на арендатора, чийто 
договор е бил вписан по-рано в имотния регистър.
 Дали така създадената противопоставимост 
влияе и върху действието на договорите между 
страните? Отразява ли се тя в отношенията между 
съсобствениците?
 Противопоставимостта на един договор създава 
известно отклонение от принципа, че договорите 
действат между страните, които са ги сключили 
(чл.21, ал.1 ЗЗД). Спрямо трети лица догодворът 
може да има действие (включително и да им бъде 
противопоставим) само в предвидените от закона 
случаи. Страните по един договор не могат да създават 
с него противопоставимост спрямо трети лица. 
Противопоставимостта не създава абсолютност на 
правата и задълженията по договора. Кои са третите 
лица, за които договорът става противопоставим, 
се посочва в закона. В случая това са арендатори 
по договори, сключени с други наследници. Поради 
изключителния характер на противопоставимостта 
следва да се приеме, че защитените лица са само 
арендаторите, но не и арендодателите по другите 
договори, т.е. останалите наследници. Напротив – ако 
противопоставимостта засягаше и тях, това не би 
било в техен интерес.
 На второ място следва да се приеме, че правилото 
на чл.3, ал.5 ЗАЗ няма за цел да уреди по специален начин 
отношенията между съсобствениците на земеделска 
земя и да изключи приложението на общия режим на 
съсобствеността по ЗС, включително и правилата за 
управление и разпореждане със съсобствената вещ.
 В тази връзка се поставя въпросът за 
характеристиката на договора за аренда от гледна 
точка на интензитета, с който се отразява върху 
правото на собственост – дали се отнася към сделките 
на управление, или за него се изисква способност 
за разпореждане. Поначало договорите, с които се 

отстъпва ползването на вещи, спадат към сделките 
на управление. Но в чл.229 ЗЗД при договора за наем е 
направено едно условно разграничение, основано на 
продължителността на договора. Щом обременяването 
на вещта с право да бъде ползвана от трето лице е 
по-продължително, като надхвърля три години, за 
сключването на договора се изисква способност за 
разпореждане. Минималният срок на арендния договор 
е четири стопански години (чл.4, ал.1 ЗАЗ), а максимална 
граница за срока не е установен в закона. Това означава, 
че арендните отношения са по принцип дългосрочни. 
Ясно е при това положение, че приложението по 
аналогия на правилото на чл.229 ЗЗД към договорите за 
аренда не би било оправдано, мъпреки че гражданското 
законодателство намира субсидиарно приложение към 
арендните договори съгласно §1от Допълнителните 
разпоредби на ЗАЗ. Първо, защото въпросът за срока 
на договора за аренда е уреден със специални правила. 
Второ, защото автоматичното намаляване на срока до 
размера на три години би противоречало на специалния 
закон, изискващ по-висок минимален срок на договора. 
Трето, защото в чл.11, ал.1 ЗАЗ е изрично допуснато 
при липса на противна уговорка арендаторът да може 
да преарендува обекта на договора. А това означава, 
че арендатор може да бъде и лице, което няма право 
да се разпорежда с обекта. Налага се изводът, че 
за сключване на договор за аренда на съсобствена 
земеделска земя не е необходимо да се спази редът за 
разпореждане с вещта, т.е. не се изисква съгласието на 
всички съсобственици – нещо, което е казано и в чл.3, 
ал.4 ЗАЗ.
 Тези разсъждения водят до извода, че договорът за 
аренда е сделка на управление, за сключването на която 
не се изисква способност за разпореждане с вещта, 
независимо от уговорения срок (който няма максимална 
граница). Общото правило относно управлението 
на съсобствена вещ се съдържа в чл.32, ал.1 ЗС, 
което изисква такива действия да се извършват по 
решение на съсобствениците, притежаващи повече 
от половината от вещта. Дали правилото на чл.3, ал.5 
ЗАЗ изключва приложението на чл.32 ЗС в отношенията 
между съсобственици на земеделска земя, когато 
решават въпроса дали да сключат, с кого и при какви 
условия договор за аренда, с който да предоставят 
общата земя за ползване на арендатор? 
 Положителният отговор на този въпрос би ни 
изправил пред непредвидими последици. В такъв 
случай не би било ясно кой управлява общата вещ. На 
практика това може да бъде всеки съсобственик, 
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който изпревари останалите, независимо от размера 
на неговия дял. Да приемем, че правилото на чл.3, 
ал.4 ЗАЗ дава възможност на всеки съсобственик на 
земеделска земя да я управлява, без да се съобразява с 
решението на останалите, дори те да са мнозинство 
по смисъла на чл.32, ал.2 ЗС, т.е. да притежават повече 
от половината от дяловете. Това означава, че този 
съсобственик, който изпревари останалите и впише 
сключен от него аренден договор пръв, ще определи 
съдбата на общата земя дългосрочно – на практика 
за неограничен период от време. Договорът ще бъде 
противопоставим и на останалите съсобственици, но 
те няма да имат права и задължения по него, тъй като 
не са страни. Размерът на арендното плащане може да е 
привидно уговорен, така че съсобственикът да получава 
многократно по-голям „бонус” за това, че е сключил 
неизгодната сделка. Останалите съсобственици биха 
могли да искат от него припадащите им се части 
от официално уговореното арендно плащане, което е 
много вероятно да е една незначителна сума. Какво 
друго остава на тези съсобственици, освен да бъдат 
принудени да се разделят със своите дялове. Това би 
било едно недопустимо посегателство върху частната 
собственост.
 Налага се изводът, че решаването на въпроса 
за сключване на договор за аренда на съсобствена 
земеделска земя следва да стане по общия ред, т.е. при 
спазването на правилото на чл.32 ЗС. Това означава, 
че признатата в чл.3, ал.4 ЗАЗ възможност само някои 
от съсобствениците да сключат договор за аренда 
предполага възможността те да изпълнят основното 
си задължение по договора, т.е. да вземат решение за 
начина на ползване на земята. А такава възможност 
имат само тези съсобственици, които притежават 
повече от половината от вещта. Всеки договор, 
сключен от съсобственици, неразполагащи с това 
мнозинство, не може да бъде противопоставен на 
решението на мнозинството. Този извод не се променя, 
въпреки казаното в следващата ал.5 на чл.3 ЗАЗ – 
че вписаният договор е противопоставим на всеки 
следващ арендатор. Когато следващият арендатор е 
сключил договор със съсобствениците, представляващи 
мнозинството, тяхното решение определя начина на 
ползване на земята. В такъв случай по-ранното вписване 
на предходни арендни договори, сключени с други 
съсобственици, не може да бъде противопоставено на 
това решение относно управлението на общата вещ.
 Алтернативната възможност за вземане на решение 
по управлението на общата вещ се урежда в чл.32, ал.2 

ЗС – от районния съд, към който може да се обърне 
всеки съсобственик. В ТР № 13/2013г. по т.д. № 13/2012г. 
се прие, че легитимиран по този иск е и съсобственик, 
който притежава сам повече от половината от вещта. 
Достатъчно е той да твърди, че не може сам да вземе 
правилно решение по управлението, или че не може да 
приведе в изпълнение взетото решение, поради което 
се нуждае от акт, снабден с изпълнителна сила, каквото 
е решението на съда по чл.32, ал.2 ЗС. Следователно, 
всеки съсобственик може да се обърне към съда, като 
поиска от него решение по въпроса да бъде ли отстъпено 
ползването на общата земеделска земя под аренда, на 
кого и при какви условия. С иск за решаване на въпроса 
може да се обърне към съда и съсобственик, който 
вече е сключил аренден договор, за да бъде потвърдена 
правилността на неговото управленско действие. 
Съдът решава въпроса по целесъобразност. Срокът 
на договора също има важно значение, затова следва 
да бъде преценен като предимство или недостатък. 
Дори да има предложение само от един евентуален 
арендатор, съдът, както и мнозинството, може да 
реши да не сключва договор с него поради неизгодния 
характер на предлаганите условия. Трябва да се вземе 
предвид обаче обстоятелството, че ако в такъв случай 
никой от съсобствениците не желае да обработва 
земята, решението за прекратяване на обработката й 
може да се разглежда като вредно за вещта, понеже би 
довело до намаляване на цената и полезността й.
 Наличието на сключен аренден договор от някой 
от съсобствениците (на основание чл.3, ал.4 ЗАЗ) не е 
пречка мнозинството или съдът по реда на чл.32, ал.2 
ЗС да вземат решение за сключване на договор с друг 
арендатор. Както бе отбелязано по-горе, вписването на 
първия по ред договор не създава противопоставимост 
спрямо останалите съсобственици. Решението на 
мнозинството или на съда би довело до това, че 
съсобственикът-арендодател няма да е в състояние 
да изпълнява задълженията си по договора. Всеки от 
останалите съсобственици може да иска връщане на 
фактическата власт от арендатора, който не би могъл 
да противопостави на такъв иск своя договор като 
правно основание по смисъла на чл.108 ЗС.
  В тази връзка се оказва излишен въпросът какви 
са възможностите на останалите съсобственици да 
прекратят първоначално сключения аренден договор, 
за да вземат решение за сключването на друг. 
Основанията за прекратяване на договора са уредени 
в чл.27 ЗАЗ. Те обаче се отнасят само за страните по 
договора. Когато с договора се засягат права на трети 
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лица (в случая на останалите съсобственици), тези 
лица могат да защитят правата си по съдебен ред. 
Евентуалното уважаване на техните искове ще доведе 
до съдебно отстранение на арендатора, без да се 
стига до прекратяване на договора между страните по 
него. Арендаторът ще разполага с иск за обезщетение 
на вредите срещу арендодателя-съсобственик.
 В случай че договорът за аренда е бил сключен по 
решение на мнозинството от съсобствениците 
или на съда, той може да бъде прекратен само от 
съсобствениците – страни по него на основанията, 
предвидени в чл.27 ЗАЗ. По изложените по-горе 
съображения не може да бъде споделена тезата, 
че така сключеният договор обвързвал всички 
съсобственици и те стават страна по силата на 
чл.3, ал.4 ЗАЗ.4 Ето защо, изявление за прекратяване 
на договора в тези случаи могат да направят само 
съсобствениците, които са страна по договора. В 
определени случаи, когато изявлението за прекратяване 
има конститутивно значение, за да има то действие 
и спрямо останалите съсобственици, решението за 
прекратяване на договора следва да бъде взето по реда 
на чл.32 ЗС. Такива са случаите на прекратяване: 1) по 
взаимно съгласие на страните; 2) поради неизпълнение 
(извънсъдебно или по съдебен ред); 3) с едностранно 
предизвестие (когато договорът е безсрочен).
 Когато договорът е бил сключен от отделен 
съсобственик, който не притежава повече от 
половината от вещта, той сам може да изрази воля за 
прекратяването му, ако е налице основание по чл.27 ЗАЗ. 
Това действие по никой начин не засяга положението на 
останалите съсобственици. Единствената последица 
за тях ще бъде, че поради прекратяване на арендното 
плащане, те няма да могат вече да искат съответната 
част от него от съсобственика, страна по договора.
 Когато при сключването на договора е било спазено 
правилото на чл.32 ЗС, но в сключването му не са 
участвали всички съсобственици, изявление за неговото 
прекратяване може да бъде направено само от тези, 
които са страна по договора. В тези случаи:
 - изявлението може да бъде извършено и само от 
едно от тези лица, щом като се основава на решение 
на мнозинството от съсобствениците или на съда;
 - изявление за прекратяване от страна на 
съсобственик-страна по договора, извършено без 
санкцията на мнозинството от съсобствениците 
или на съда по реда на чл.32, ал.2 ЗС, не би следвало да 

4  Мнението е изразено от М.Павлова, цит.съч., с.50.

породи желаните последици. То няма да има действие 
нито за арендатора, нито спрямо останалите 
съсобственици, нито за идеалната част на изразилия 
воля съсобственик. Липсата на действие не бива да 
се свързва непременно с квалификацията „нищожност” 
на изявлението. Договорът не би могло да се сключи 
само за определена идеална част (тя не може да бъде 
предоставена за ползване), а по същите причини и не 
може да бъде прекратен само за такава част от имота.
 Когато само един от съсобствениците е страна 
по договора, сключен  по решение на мнозинството или 
на съда, неговото изявление следва да е достатъчно за 
прекратяване на договора. Подобен е случаят, когато 
страни са само някои от съсобствениците, но всички 
те са направили изявление за прекратяване на договора.
 Когато всички съсобственици участват като 
страни по договора за аренда, изявлението за 
прекратяване следва да е направено от името на 
всички.
 Горните анализи показват, че е препоръчително 
в договора да бъде уреден начинът за извършване 
на изявления за прекратяването му от страна на 
арендодателя.
 Внимание заслужава и една теза, намерила израз 
в съдебната практика, която има, макар и косвена 
връзка с обсъжданата тема. Според чл.27, ал.2 ЗАЗ 
прекратяването на договора за аренда на земя се 
регистрира в съответната общинска служба по 
земеделие и се вписва в нотариалните книги. На 
основата на тази редакция в практиката се приема, 
че в случая се вписва обстоятелството (че договорът 
е прекратен), а не актът (изявлението, с което се 
прекратява).5 Това означава, че съдията по вписванията 
следва да провери обстоятелството дали договорът е 
прекратен, като съобрази в случаите на съсобственост 
дали изявлението е направено в съответствие с 
правилото на чл.32 ЗС.
 Вероятно съществуват и други дискусионни 
въпроси във връзка с арендата на съсобствени 
земеделски земи, които практиката ще постави на 
дневен ред. Настоящото изложение не претендира 
за изчерпателност, но се надявам да допринесе за 
изясняването на повдигнатите въпроси.

Проф., д.ю.н. Методи Марков

5 Вж. Определение № 672/2011, Іт.о., цитирано по 
М.Павлова.

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
пРОф. ДюН МЕТОДИ МАРкОВ
ОТНОСНО ДОГОВОРА зА АРЕНДА НА СЪСОБСТВЕНА 
зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ
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Измененията в Закона за собствеността и полз-
ването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) са в сила от 12 
май 2014 г. и въвеждат нови изисквания към лицата за 
придобиване и притежаване на земеделски земи с рес-
триктивен характер. Разнопосочните становища, под-
държани от политическите партии и институциите 
в хода на законодателната процедура по приемането 
на Законопроекта за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, 
логично след влизането му в сила имат своето продъл-
жение в подходите за тълкуване на приложното поле 
на ограниченията и оценките за тяхната конституцио-
носъобразност. Прилагането на измененията в режима 
за придобиване и притежаване на земеделски земи по-
ставя редица практически въпроси. В изложението ще 
разгледаме някои от тях в дискусионен план с цел бъде-
щото им обсъждане.

Хипотезите 
Ограниченията в придобиването и притежаване на 

земеделски земи са въведени с § 1 и 2 от Законопро-
екта- § 1 допълва чл. 3 с нова ал. 7, а § 2 създава нов 
чл. 3в. Допълненията на чл. 3 принципно се възприемат 
като конституционосъобразни. Новият чл. 3в по § 2 е 
предмет на наложеното от Президента отлагателно 
вето. Така формалното правнотехническо обособяване 
на допълненията в тези две групи носи допълнителен 
разграничителен белег за степента на предизвиканата 
полемика в обществото с приемането им.

В чл. 3, ал. 7 се съдържат три ограничения. Първото 
е въведено с т. 1 на разпоредбата и според него не 
могат да придобиват и притежават земеделски земи 
търговски дружества, в които съдружници или акцио-

нери са пряко или косвено дружества, регистрирани 
в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Това 
е терминът, с който си служи Законът за икономиче-
ските и финансовите отношения с дружествата, ре-
гистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен ре-
жим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (ДВ, бр. 1 от 3 януари 2014 г., в сила от 1 
януари 2014 г.) От своя страна този закон препраща 
към легалното определение по § 1, т. 64 от Закона за 
корпоративното подоходно облагане, в което, освен 
изброяването на юрисдикциите с преференциален данъ-
чен режим1 по т. 1 , алтернативно са посочени и държа-

1. Вирджинските острови (САЩ); Княжество Андора; Ан-
гуила (брит.);Нормандските острови (брит.); Антигуа и 
Барбуда; Аруба, остров (нидерл.); Общността на Бахам-
ските острови; Барбейдос; Белиз; Бермудските остро-
ви (брит.); Вирджинските острови (брит.); Република 
Вануату; Гибралтар (брит.); Гренада; Гуам, остров (САЩ); 
Кооперативна република Гаяна; Доминиканската републи-
ка; Каймановите острови (брит.); Остров Рождество 
(Коледен остров) (брит.); Република Либерия; Княжество 
Лихтенщайн; Република Малдиви; Република Маршалски 
острови; Република Мавриций; Княжество Монако; Мон-
серат, остров (брит.); Република Науру; Ниуе, остров 
(новозел.); Република Палау; острови Кук (новозел.); 
Остров Ман (брит.); Сейнт Лусия; Федерация Сейнт 
Китс и Невис; Търкс и Кайкос, острови (брит.); Република 
Фиджи; Република Панама; Независима държава Самоа; 
Република Сан Марино; Република Сейшели; Соломонови-
те острови; Сейнт Винсент и Гренадини; Кралство Тон-
га; Република Тринидад и Тобаго; Тувалу; Фолкландските 

РЕЖИМЪТ НА пРИДОБИВАНЕ И пРИТЕЖАВАНЕ
НА зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ СЛЕД ИзМЕНЕНИЯТА
НА зАкОНА зА СОБСТВЕНОСТТА И пОЛзВАНЕТО
НА зЕМЕДЕЛСкИ зЕМИ (ДВ, БР. 38 ОТ 2014 Г.)

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
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ви/територии, с които Република България няма влязла 
в сила спогодба за избягване на двойното данъчно обла-
гане и в които дължимият подоходен или корпоративен 
данък или заместващите ги данъци върху доходите по 
чл. 12, ал. 9 или по чл. 8, ал. 11 от Закона за данъците вър-
ху доходите на физическите лица, които чуждестранно-
то лице е реализирало или ще реализира, е с повече от 
60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния 
данък върху тези доходи в Република България.

Тук се поставят редица въпроси за обхвата на за-
браната, които не намират изричен отговор в закона. 
Ще е валидно ли ограничението, когато само някои от 
съдружниците/акционерите са дружества, регистри-
рани в държави с преференциален данъчен режим, или 
то ще се прилага само когато всички съдружница и ак-
ционери имат това качество? При отсъствието на из-
рично пояснение в тази насока, както и на разпоредба, 
посочваща размер на дяловото/акционерното участие 
в капитала на търговското дружество, забраната би 
следвало да се приложи и когато един от съдружници-
те/акционерите е с регистрация в офшорна зона.

Ограничението по чл. З, ал. 7, т. 1 от ЗСПЗЗ се от-
нася до регистрацията на дружествата – съдружници 
или акционери в офшорна зона, но не и до регистраци-
ята на самото търговско дружество в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим. Забрана за придоби-
ване, (не и за притежаване), на земя от дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, е въведена с разпоредбата на чл. 3, т. 28 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префе-
ренциален данъчен режим, свързаните с тях лица и тех-
ните действителни собственици (наричан по-нататък 
Закон за офшорните дружества). Въпреки формулиров-
ката „земи и гори от държавния горски фонд” в основ-
ния текст на т. 28, от легалното определение за земи в 
допълнителната разпоредба (§ 1, т.4 – „всички земи от 
поземления фонд”), произтича, че забраната обхваща не 
само гори от държавния горски фонд, но и земеделски-
те земи – собственост на държавата, общините, юри-
дически и физически лица.2 

острови (брит.); Нидерландските Антили (нидерл.) и Хонг 
Конг (Китай).
2. Допълнителната разпоредба по т. 4 на § 1 е предло-
жена в хода на обсъждането на второ четене на зако-
нопроекта с цел да се изясни, че приложното поле на 
забраната по чл. 3, т. 28 обхваща всички земи, а уточ-
нението за принадлежност към държавния горски фонд 

Легалното определение за „дружество»по § 1, т. 1 
от Закон за офшорните дружества е по-широко и не-
съмнено обхваща търговските дружества, адресати 
на ограничението по чл. 3, ал.7, т. 1 от ЗСПЗЗ. 

От забраната, установена за придобиване на зе-
меделска земя от дружества, регистрирани в юрис-
дикции с преференциален данъчен режим по Закона за 
офшорните дружества, са предвидени изключения в 
чл. 4. Обстоятелствата, обуславящи прилагането им, 
се вписват в Търговския регистър, а в случай, че не са 
вписани съобразно изискванията на чл. 6, е въведена 
презумпция за отсъствието на основанията за осво-
бождаване от забраните по чл. 3, включително за при-
добиване на земеделска земя. 

При прилагането на изключение въз основа на не-
верни данни се предвижда гражданскоправна санкция 
- недействителност на продажбата като при обявява-
нето й за недействителна продавачът не дължи връ-
щане на полученото по сделката, както и компенсации 
и обезщетения – чл. 5, т. 14.

Въведена е и административнонаказателна отго-
ворност в чл. 7, ал. 1 за представянето на документ с 
невярно съдържание за удостоверяване на обстоятел-
ствата по чл. 4.

ЗСПЗЗ не препраща към изключенията по чл. 4 от 
Закона за офшорните дружества, които освобождават 
от забраната за придобиване на земеделска земя. Бук-
валното тълкуване на текста води до извода, че огра-
ничението по чл. 3, ал. 7, т. 1 от ЗСПЗЗ спрямо търгов-
ски дружества, в които съдружниците и акционерите 
са дружества, регистрирани в юрисдикции с префе-
ренциален данъчен режим, ще е приложимо, и когато 
съдружниците и акционерите са дружества, които на 
основание чл. 4 са извън приложното поле на забраната 
по чл. 3, т. 28 от Закона за офшорните дружества.

Обаче, от гледна точка на съществения критерий 
за контрол на приобретателя от такива дружества - 
пряко или косвено, възможността за освобождаване от 
ограничението в хипотезите на чл. 4 със съответно-
то вписване в Търговския регистър в отделно произ-
водство, не би следвало да се изключва при прилагане 
на ограничението за придобиване на земеделски земи. 
Проверката в Търговския регистър за вписване по реда 
на специалното регистърно производство на основа-
ние чл. 6 от Закона за офшорните дружества може да 
даде отговор за наличието или липсата на ограничение 

се отнася само до горите - Стенограма от пленарно 

заседание на Народното събрание от 20.12.2013 г. 

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
РЕЖИМЪТ НА пРИДОБИВАНЕ И пРИТЕЖАВАНЕ
НА зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ СЛЕД ИзМЕНЕНИЯТА
НА зАкОНА зА СОБСТВЕНОСТТА И пОЛзВАНЕТО
НА зЕМЕДЕЛСкИ зЕМИ (ДВ, БР. 38 ОТ 2014 Г.)
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– когато съдружниците/акционерите на търговското 
дружество – приобретател на земеделска земя са впи-
сани по реда на чл. 6, би следвало да се приеме, че е 
изпълнено условието по чл. 3, ал. 7, т. 1 от ЗСПЗЗ и не 
е налице пречка за придобиването на собствеността. 
След като някои от съдружниците или акционерите са 
с регистрация в офшорна зона, попадаща в обхвата на 
легалната дефиниция, и не са вписани в Търговския ре-
гистър, забраната по чл. 3, ал. 7, т. 1 от ЗСПЗЗ ще е 
валидна. 

Редица от посочените офшорни зони са територии 
на държави-членки, а Лихтенщайн е част от Споразу-
мението за Европейско икономическо пространство. 
Поради специалния характер на разпоредбата спрямо 
правилото на чл. 3, ал. 5 от ЗСПЗЗ и абсолютния харак-
тер на ограничението, то би следвало да се прилага 
и когато съдружниците/акционерите са регистрирани 
в държави с преференциален данъчен режим, които са 
членове на ЕС или на СЕИП. 

Ограничението по чл. 3, ал. 7, т 1 от ЗСПЗЗ е адре-
сирано към търговски дружества, от което може да 
се направи извод, че юридическите лица с нестопанска 
цел, учредени от юридически лица, регистрирани в дър-
жави с преференциален данъчен режим, остават извън 
неговото приложно поле.

Забраната има абсолютен характер, въведена е с 
императивна разпоредба и последица от нарушаване-
то й ще е нищожност на сделката за придобиване на 
право на собственост поради противоречие със зако-
на, на основание чл. 26, ал. 1 от Закона за задълженията 
и договорите.

Ограничението по т. 2 на ал. 7 за придобиване и при-
тежаване на земеделска земя се отнася до търговски 
дружества, в които съдружници или акционери са чуж-
денци, извън физическите лица по ал. 4 и 5 на чл. 3, или 
чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6 , 
както и еднолични търговски дружества, учредени от 
такива физически или юридически лица. Въвеждането 
му не предизвиква спорове, в коментарите се подчер-
тава, че не съдържа нова забрана за придобиване и при-
тежаване на земя и е съобразено с духа на чл. 22, ал.1 
от Конституцията3. Разпоредбата всъщност пресича 
схемата за заобикаляне на ограниченията за придоби-
ване на земеделска земя от чужденци чрез регистра-
ция на местно юридическо лице, която намери широко 

3. В.Стоянов, „Общ преглед на измененията в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи 
,СП, „Собственост и право”, бр. 5, стр. 31.

приложение и на практика, въпреки конституционния 
текст, чрез прилагането й значителни площи земедел-
ски земи към момента се притежават именно от тър-
говски дружества, в които съдружници и акционери са 
чуждестранни юридически лица и чужденци без право да 
придобиват земеделска земя. 

Забраната включва притежаване на земеделска 
земя и има ретроактивно действие. Предмет на осно-
вателни критични бележки към измененията в режима 
на земеделските земи е липсата в закона на правила, 
уреждащи заварените случаи, както и на санкции при 
евентуалното им неизпълнение. Към момента тази не-
пълнота не е отстранена по законодателен ред 4.

Не смятаме, че в случая по аналогия са приложими 
разпоредбите, задължаващи чуждестранните гражда-
ни, които са придобили земя чрез наследяване, да прех-
върлят правото на собственост в 3-годишен срок по 
чл. 3б от ЗСПЗЗ.

Освен това неизпълнението на това задължението 
за прехвърляне на собствеността в срок не е свързано 
със санкционни последици. В случай, че след изтичането 
на 3-годишния срок чуждестранните граждани не са се 
освободили от собствеността върху земеделска земя, 
те не губят правото си на собственост5.

Ограничението по т. 3 на ал. 7 се отнася до акцио-
нерни дружества, които са издали акции на приносител 
и има за цел да не допусне заобикаляне на въведените 
ограничения като лица, които са без право да придоби-

4. Не е приет проектът на Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за собствеността и ползването 
на земеделски земи № 454-01-54/30.05.2014 г. в § 4 от 
Преходните и заключителните разпоредби предвижда 
задължение за търговско дружество по чл. 3, ал. 7, кое-
то притежава право на собственост върху земеделски 
земи, да изпълни изискванията на Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползуването 
на земеделските земи (ДВ, бр. 38 от 2014 г.) в срок до 
1 януари 2015 г. Предлага се въвеждането на имущест-
вена санкция при неспазването на срока по реда на чл. 
41 в размер на 100 лв. на притежаван декар земеделска 
земя и се предвижда санкция в троен размер на първо-
начално наложената, че когато след налагането й нару-
шението продължи за повече от три месеца.

5. Така Решение № 307 от 7.01.2013 г. на ВКС по гр. д. № 
435/2012 г., II г. о., ГК, постановено в производство по 
чл. 290 от ГПК.
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ват и притежават земеделска земя в България, участ-
ват в дружества - собственици на такава земя, възполз-
вайки се от анонимната собственост на капитала на 
тези дружества. На въпроса дали това ограничение се 
отнася до такива дружества, които са регистрирани 
в ЕС , СЕИП или в страна, с която България е сключила 
международен договор, в правната литература се дава 
и отрицателен отговор, на основание разпоредбата на 
чл.22, ал.1 от Конституцията6.

И в тази хипотеза проверката за статута на ак-
ционерното дружество по силата на чл. 574 от ГПК ос-
тава в отговорност на нотариуса.

Новият чл. 3в урежда втората група изисквания, кои-
то са за уседналост. Те се отнасят до придобиването 
на земеделска земя от физически или юридически лица. 
Съгласно чл. 3в, ал. 1 право на собственост върху земе-
делски земи могат да придобиват физически или юриди-
чески лица, които са пребивавали или са установени в 
Република България повече от 5 години. Алинея втора е 
адресирана към местни юридически лица – с регистра-
ция по българското законодателство и съдържа изклю-
чение от условието за установяване в страната пове-
че от 5 години. То се счита изпълнено, когато съдруж-
ниците в дружеството, членовете на сдружението или 
учредителите на акционерното дружество са пребива-
вали или са установени в страната повече от 5 години. 
Изискването за уседналост по ал. 1 не се прилага при 
придобиване на право на собственост върху земедел-
ски земи при наследяване по закон – чл. 3в, ал. 4. 

За разлика от забраните в новата ал. 7 на чл. 3, изис-
кването за уседналост се отнася не само до търговски 
дружества, но и до юридически лица с нестопанска цел. 
Това се потвърждава от редакцията на ал. 2, която, ос-
вен съдружниците и акционерите – учредители, посоч-
ва и членовете на сдружение. 

Изискването е насочено към придобиването на пра-
вото на собственост, не и към притежаването на зе-
меделска земя, и поради това няма обратно действие, 
в отличие от забраните по ал. 7 на чл. 3в, които се 
разпростират и към заварените случаи. Съдържанието 
на понятието за установеност, което ЗСПЗЗ не пояс-
нява, в правната литература се свързва с регистра-
ция по българското законодателство на юридическото 
лице, по аргумент от разпоредбата на ал. 2. 7

6. Вж. цитираната в бележката по т. 3 статия. 

7. Така в цитираната статия на В. Стоянов. В този сми-
съл и Стефка Атанасова http://www.advokatatanasova.

Съображенията за приемане на законопроекта по 
§ 2 относно новия чл. 3в в стенографските записи от 
пленарното заседание от 29.04. 2014 г., на което про-
ектът е приет окончателно след отхвърлянето от 
народните представители в 42-то Народно събрание 
на президентското вето по отношение на новата раз-
поредба на чл. 3в относно въвеждането на изискване за 
уседналост, определят като цел на закона еднаквото 
третиране и равните възможности за придобиване на 
право на собственост върху земеделски земи на бъл-
гарските граждани и на гражданите на другите държа-
ви-членки на Европейския съюз. Съобразяването с обща-
та формулировка на текста и така изразената воля на 
законодателя насочва към тълкуването, че изискване-
то за уседналост по чл. 3в ще важи както за български 
граждани, така и за граждани на страни –членки на ЕС 
и на държави по СЕИП.8
Приложното поле на разпоредбата по чл. 3в, ал. 1 и 2, не 
обхваща чуждите граждани извън тези, които са граж-
дани на страни –членки на ЕС и на СЕИП, както и тези, 
които могат по силата на двустранен международен 
договор да придобиват право на собственост върху 
земя – чл. 22 от КРБ. Възприемането на разширително 
тълкуване би било в противоречие с конституционния 
режим на земята, защото допуска, за една категория 
субекти, за които конституцията забранява придоби-
ването на право на собственост върху земя, със закон 
да се въведе по-либерален режим. Въведеното допълни-
телно изискване по чл. 3в, ал 1 и 2 за придобиване и при-
тежаване на право на собственост върху земеделска 
земя, се отнася само до категориите субекти, за кои-
то Конституцията разрешава да придобиват право на 
собственост върху земеделска земя. 

com/veshtno_pravo_savetnik.html-за неприложимостта в 
уредбата на вещно-правните отношения на създадено-
то за данъчни цели легално определение на понятието 
«Лице, установено на територията на страната» по 
§1, т.11. от Допълнителните разпоредби към Закона за 
данъка за добавената стойност.

8.  Противоположното тълкуване на разпоредбата се 
дава в цитираното статия -„Български ФЛ и такива от 
ЕС, СЕИП и страни, с които България има сключен дого-
вор по чл.22 от Конституцията остават извън посоче-
ната забрана. За останалите е необходимо да са преби-
вавали повече от 5 години в страната, за да могат да 
придобиват земеделска земя.
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Като се има предвид, че първоначалното обвързва-
не на 5-годишния период за пребиваване в страната с 
момента на сключване на сделката за прехвърляне на 
земеделските земи е отпаднало от закона, може да се 
заключи, че за изпълнението му е достатъчно наличие-
то на период на пребиваване, който не е задължително 
да предхожда непосредствено придобиването на пра-
вото на собственост.

За реда на установяване наличието на изискванията 
по чл. 3в, ал. 1 и 2 в ЗСПЗЗ не се съдържат разпоредби в 
ЗСПЗЗ. В правомощията на нотариуса остава провер-
ката за тяхното съблюдаване. Режимът на документи-
те, разрешаващи пребиваването на чуждите граждани 
е диференциран като за гражданите на ЕС се урежда в 
Закона за влизането, пребиваването и напускането на 
Република България на гражданите на Европейския съюз 
и членовете на техните семейства. Този закон се при-
лага и по отношение на граждани на държави от СЕИП, 
както и спрямо гражданите на Конфедерация Швейца-
рия и членовете на техните семейства, на основание 
препращащата разпоредба по чл. 1, ал. 3 от Закона за 
чужденците в Република България. Съгласно чл. 7, ал. 1 
гражданин на Европейския съюз може да пребивава в 
Република България продължително или постоянно, за 
което му се издава удостоверение от Главна дирекция 
«Гранична полиция» - МВР, Столичната дирекция на въ-
трешните работи (СДВР) или областните дирекции на 
МВР, или оправомощени от директорите длъжностни 
лица. Продължителното пребиваване е за срок до пет 
години. Изпълнението на изискването за уседналост, 
което е за срок повече от 5 години, би могло да се ус-
танови чрез удостоверение за постоянно пребиваване 
по чл. 16.

За пребиваването на чужденците с право да придо-
биват земеделска земя извън гражданите на ЕС и СЕИП 
се прилага Законът за чужденците в Република България.

В специализираните коментари се подчертава, че 
системата за адресна регистрация на българските 
граждани съгласно Закон за гражданската регистрация, 
която се поддържа от общинските администрации, съ-
държа данни за адресната регистрация на българските 
граждани, но не и за обстоятелствата, свързани с пре-
биваването на гражданите на декларираните от тях 
адреси, което внася неяснота относно изпълнението 
на изискването за пребиваване на български граждани 
на територията на България9.

9. Така Стефка Атанасова http://www.advokatatanasova.
com/veshtno_pravo_savetnik.html-

За приложното поле на режима и последиците от 
неспазването му 

Ограниченията по чл. 3, ал. 7 се отнасят както до 
придобиването, така и до притежаването на право на 
собственост върху земеделски земи, а тези по чл. 3в – 
само до придобиването на собствеността. Кои земи 
са земеделски се определя в легалната дефиниция по 
чл. 2 от ЗСПЗЗ. Режимът не обхваща земи в горски те-
ритории, в отклонение от досегашния законодателен 
подход за сходно третиране на земеделските и на гор-
ските имоти. Допълненията в режима за придобиване и 
притежаване обхваща земите в защитени територии 
- Законът за защитените територии (ЗЗТ).10 

Ограниченията се отнасят както за сделки с граж-
данскоправен или търговски характер с предмет раз-
пореждане с правото на собственост, така и за тези, 
с които се прехвърля съвкупност от права, включваща 
и правото на собственост върху земеделски земи – 
продажба на наследство по чл. 212 от ЗЗД, прехвърляне 
на предприятие по чл. 15 от ТЗ.

Предварителните договори за прехвърляне на пра-
вото на собственост върху земеделски земи, тъй като 
имат за предмет задължението за прехвърляне на пра-
вото на собственост, са извън приложното поле на 
ограниченията. Независимо от възраженията, които 
предизвиква с оглед спазването на изискването за зако-
ноустановеност на основанията за вписване, с допъл-
нението на чл. 4, б. „е“ от  Правилника за вписванията 
(ДВ, бр. 63 от 2014 г.) се създават допълнителни пред-
поставки за гарантиране на правата за сключване на 
договора при необходимост от отлагане на окончател-
ната сделка в изпълнение на предварителен договор. 

Измененията в режима се отнася до придобиването 
и притежаването на правото на собственост и не се 
разпростира върху ползването на земеделските земи.

Правните последици при неспазване на забраните 
за придобиване водят до нищожност на сделките по-
ради противоречието им със закона, на основание чл. 
26 от ЗЗД. 

За отсъствието на декларация, съответно на доку-
мент за придобиване на средствата по чл. 37в, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ е изказано становище, че няма да има за правна 
последица нищожност на сделката.11

10. ТЗЗТ препраща към понятието за земеделски земи в 
§ 1, т. 1 от ДР. Обстоятелството за местоположение-
то в защитена територия и произтичащите ограниче-
ния се установяват с декларации съгласно чл. 12.
11. ТВж. М. Павлова „Нови документи, изисквани при 
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заключение
Ограничаването на режима за придобиване и при-

тежаване на земеделска земя е предизвикано от изти-
чането на 1.01.2014 г. на срока по преходните мерки, 
предвидени в акта за присъединяване към ЕС, в който 
България може да запази ограниченията за придобиване 
на земеделска земя от чужденци и чуждестранни юриди-
чески лица от държави – членки на ЕС или от държави-
те по СЕИП. Тази законодателна мярка се вписва в тен-
денция за засилена защита на земеделската земя в ев-
ропейски12.и световен мащаб.13 Целесъобразността 
на ограниченията, е предмет на критики, в сравнение 
с новите режими в други европейски държави, които в 
по-голяма степен осигуряват придобиването и използ-
ването на земеделската земя по предназначение да се 
извършва от лицата, които ще я обработват.
В заключение се очертава необходимостта от допъл-
ване и прецизиране на режима за придобиване и прите-
жаване на земеделски земи.

Законът за собствеността и ползването на земе-
делските земи не предвижда задължение за нотариуса 
да изисква документи за отсъствието на отрицател-
ните предпоставки, или удостоверяващи наличието на 
изискванията за уседналост при сключването на сделки 
за придобиването на правото на собственост върху 
земеделски земи.

Единственото обстоятелство, за което ЗСПЗЗ 
изисква установяването му с декларация от приобре-
тателя на собствеността в нотариалното производ-
ство, е произходът на средствата за закупуването на 
земя по чл. 3в, ал. 4.14

сделки със земеделски земи”, СП „Собственост и пра-
во”, 2014 г.,бр. 7, стр. 51-55.
12. ТОбщи сведения за нови закони за режима на земята 
в Словакия и Унгария вж. на www.capital.bg/.../2318139_
populizum_li_sa_ogranicheniiata_za_ pridobivane_na/

13. ТЗа „Доброволните ръководни принципи за отго-
ворно управление на владението и ползването на по-
землените, горските и рибните ресурси в контекста 
на националната продоволствена безопасност” приети 
на 11 май 2012 г. от Организацията по прехрана и земе-
делие (ФАО) към ООН в защита срещу -феномена „загра-
бване на земя”като нова форма на колониализъм на www.
fao.org/about/ru/.
14. ТЗа изпълнението на изискването за установяване 
на произхода на средствата в нотариалното производ-
ство вж. М. Павлова, „Нови документи, изисквани при 

На общо основание по правилата на нотариалното 
производство нотариусът е задължен да следи за за-
коносъобразността на извършваните от него сделки 
и други действия, които не могат да противоречат 
на закона или на добрите нрави - чл. 574 от ГПК. Докол-
кото новите ограничения представляват особени из-
исквания на закона, то задължението на нотариуса да 
извърши проверка и да документира тяхното спазване 
произтича и от разпоредбата на чл. 586 от ГПК.

Въвеждането на допълнителни правила за устано-
вяване на новите предпоставки по чл. 3, ал. 7 и по чл. 
3в от ЗСПЗЗ в нотариалното производство ще улесни 
практическото прилагане като се предвиди декларира-
не на релевантни за преценката обстоятелства и се 
включат разпоредби за източниците и обхвата на про-
верката, която е в правомощията на нотариуса.

Юлия Стойкова, юрист
Стойка Куртева, юрист

сделки със земеделски земи”, СП „Собственост и пра-
во”, 2014 г., бр. 7, стр. 51-55.

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
РЕЖИМЪТ НА пРИДОБИВАНЕ И пРИТЕЖАВАНЕ
НА зЕМЕДЕЛСкА зЕМЯ СЛЕД ИзМЕНЕНИЯТА
НА зАкОНА зА СОБСТВЕНОСТТА И пОЛзВАНЕТО
НА зЕМЕДЕЛСкИ зЕМИ (ДВ, БР. 38 ОТ 2014 Г.)

http://www.fao.org/about/ru/
http://www.fao.org/about/ru/
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Имуществените отношения между съпрузи до 2009г. 
се уреждат с императивни норми както с Наредбата-
закон за брака от 1945г. и Закона за лицата и семейството 
от 1949г., уреждащи режим на разделност, така и с 
Семейните кодекси от 1968г. и от 1985г., уреждащи 
режима на съпружеската имуществена общност 
върху по-голямата част от имуществото и успоредно 
съществуващ режим на разделност върху изрично 
упоменато имущество. В СК /2009г./ имуществените 
отношения между съпрузите също са подробно уредени, 
но се придава значение и на волята на съпрузите за 
начина на уреждане на имуществените им отношения. 
Уредбата е специална, което изключва приложението на 
нормите на гражданското право. То е приложимо само 
субсидиарно когато за неуредените въпроси се препраща 
към него. Специфични институти само на семейното 
право са съпружеската имуществена общност /СИО/, 
задълженията за издръжка, представителството между 
съпрузи, общо разпореждане поради неделимост на СИО, 
специфика при разпореждане със семейното жилище, 
правила за брачния договор, различен от договора по ЗЗД.

Исторически до 1968г. е налице режим на разделност. 
Всеки притежава придобитото на свое име, може да го 
управлява и да се разпорежда с него, а като коректив 
другия съпруг може да иска дял от това имущество чрез 
иск по чл. 52 ЗЛС, ако докаже съвместен принос. Този иск 
е конститутивен. С уважаването му, ищецът става 
собственик на съответната част от имуществото 
на другия съпруг. Решението по чл. 52 ЗЛС съставлява 
присъдено нещо между съпрузите за имуществените 
отношения, които са негов предмет и е имало вещно 
действие.

СК от 1968г. въвежда за първи път института 
на СИО - само за вещните права Съгласно чл.13, 
ал.1 - недвижимите и движимите вещи и права върху 
вещи, придобити от съпрузите през време на брака, 

принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от 
това на чие име са придобити, и служат за задоволяване 
нуждите на семейството. Нормата не акцентира върху 
приноса, но съдебната практика се е развила в посока 
да се държи сметка за приноса на всеки от съпрузите 
в придобиването възмездно на имущество по време на 
брака, а не на титулярството по сделката – т.3 ПП-5-80 и 
ТР № 35 от 1971г. /за изключване приноса при фактическа 
раздяла./ По силата на закона статут на лично 
имущество придобиват недвижимите и движимите 
вещи и права върху вещи, придобити преди брака, както 
и такива вещи и права, придобити през време на брака 
по наследство, дарение или по реда на чл. 389а - 389д 
от Гпк, Те принадлежат на съпруга, който ги е придобил. 
(чл. 13 ал. 2, изм. - ДВ, бр. 89 от 1976 г., попр., бр. 90 от 
1976 г.). Не стават общи и движимите вещи, придобити 
от единия съпруг през време на брака, които му служат 
за обикновено лично ползване или за упражняване на 
занятие. Недвижимите имоти, дори да са служели за 
упражняване на професия като например ателиета  не 
попадат под приложението на тази норма. Ако не са 
придобити преди брака, по наследство, дарение, или по 
реда на чл. 389а - 389д ГПК, те са съпружеска общност. 

Съгласно чл. 103 СК от 1068г., правилата на този 
кодекс относно имуществените отношения между 
съпрузите се прилагат и за имуществата, придобити 
преди влизането му в сила от съпрузи при заварени 
бракове към 22.05.1968г 

Тъй като искът по чл. 52 ЗЛС е могло да се предявява 
и по време на брака, с тР № 110/02.12.1068г. на оСГк 
на ВС е прието, че влезлите в сила решения по чл. 52 
ЗЛС, постановени през време на брака, който не е 
бил прекратен до влизане в сила на Семейния кодекс 
запазват действието си и след влизане в сила на същия 
кодекс, когато тези решения са имали за предмет 
имущества, които съгласно закона не се включват в 

БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО

ИМУщЕСТВЕНИ ОТНОшЕНИЯ
МЕЖДУ СЪпРУзИ  В СВЕТЛИНАТА
НА НОТАРИАЛНАТА ДЕйНОСТ
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БЪЛГАРСкО зАкОНОДАТЕЛСТВО
ИМУщЕСТВЕНИ ОТНОшЕНИЯ МЕЖДУ СЪпРУзИ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОТАРИАЛНАТА ДЕйНОСТ

Сио. Имуществата и правата, по отношение на които 
има влязло в сила решение по чл. 52 ЗЛС, постановено през 
време на брак, който не е бил прекратен до влизането 
в сила на СК, които са налице към същия момент, се 
включват в СИО, щом са от категорията на вещи и 
вещни права, обявени от същия кодекс за съпружеска 
имуществена общност. Тази уредба и задължителна 
съдебна практика, която не е изгубила значението си 
следва да се съобразяват при проверка на правото на 
собственост и към настоящия момент.

При действието на СК от 1968 г., съпрузите се 
разпореждат съвместно с общите вещи и права върху 
вещи или единият от тях - със съгласието на другия. 
/чл. 13, ал.3 СК от 1968г./ Затова от формулировката в 
нотариален акт от онзи период не можем да съдим дали 
имота е бил съпружеска общност. 

СК от 1985г. за възникване на СИО се изисква принос, 
но той се предполага – чл. 19, ал.3 СК. Оборването на 
презумпцията е възможно само по съдебен ред, защото 
презумпциите имат пряко отношение към доказването 
– обръщат доказателствената тежест. Пар.4 СК 
от 1985г. също преурежда отношенията по заварени 
бракове към 01.07.1985г.

СК от 2009г. /01.10.2009г./ въведе три режима – на 
общност, на разделност и брачен договор, приложими 
и по заварени бракове. Ако е избран режим – се 
вписва служебно. Вписването на избрания режим няма 
конститутивно действие, т.е. вписването не е част 
от фактическия състав. /Невписаният брачен договор 
поражда действие между съпрузите/. Ако не е вписан 
избран режим се прилага режим на общност. Невписаният 
избран режим е непротивопоставим на третите лица.

Законовия режим на общност се прилага когато 
- няма избран друг режим – няма вписан избор на друг 

режим,
- няма сключен брачен договор, или той е прекратен, 

или сключеният е недействителен и съпрузите не са 
избрали режим на разделност.

- Съпрузите са недееспособни защото не са 
навършили пълнолетие /без оглед на еманципацията им/, 
или защото са ограничено запретени. 

изборът на режим става с нотариално заверена 
декларация – общо изявление на двамата сключващи 
брак, или вече сключили брак съпрузи преди или по време 
на брака. Трябва да са дееспособни. Не е достатъчно да 
са еманципирани. Няма задължение встъпващите в брак 
да изберат приложим имуществен режим при сключване 
на брака. Те могат да предпочетат да не правят този 
избор. В такъв случай се прилага законовият режим на 

общност /чл. 18, ал. 2/. По характер декларацията е 
особено споразумение, съдържащо волеизявленията 
на двамата бъдещи, или настоящи съпрузи Законът 
не предвижда възможност за обратно действие на 
декларацията. Тя има действие за напред. Ако съпрузите 
искат да преуредат имуществените си отношения 
за вече придобито имущество ще следва да сключат 
брачен договор – чл. 39, ал.2 СК.

РеЖиМ на оБЩноСт
Правната уредба е императивна – законът урежда 

възникването и прекратяването на правата и начина на 
разпореждане с тях.

СИО възниква за двамата съпрузи по отношение 
на вещни права върху движими и недвижими вещи, 
или идеални части от тях. Вземанията не са СИО. 
Предпоставките за възникване са вещните права да 
са придобити по време на брака, възмездно и при 
наличие на принос, който се предполага. Презумпцията 
не може да се оборва извънсъдебно.  Установяването 
на липса на принос и в троите му форми чрез иск по чл. 
21, ал.4 СК следва да се различава от установяване на 
трансформирано лично имущество. Влагането на лично 
имущество в придобиване на имот не изключва приноса на 
другия съпруг в някоя от формите му – например работа 
в домакинството и отглеждане на децата. Затова 
нотариусът може да установи, че дадено имущество е 
лично поради трансформиране на друго лично имущество, 
когато това е очевидно, или безспорно доказано с 
писмени документи като например при замяна за същия, 
или по-малък имот, или при обезщетение, или делба с 
доплащане. В последния случай СИО е само доплатената 
част, която се съотнася към придобивната стойност на 
цялата вещ към същия момент. Придобитото по време 
на фактическата раздяла е СИО, а само по съдебен ред 
може да се установява липсата на принос, което при 
действието на предходните два семейни кодекса се 
основаваше на задължителна съдебна практика – ТР № 
35/1971г. на ОСГК, а при действието на СК от 2009г. – 
чрез иск по чл. 21, ал.4.

 Меродавен за определяне характера на вещните 
права е момента на придобиване и вида придобивно 
основание. Те се определят според гражданското 
законодателство – т.2 ПП-5-72г. Случаи, при които съдът 
е приел за установено, че придобитото имущество е 
лично на единия съпруг, които могат да се установят и 
от нотариуса са например следните:

- придобиване като обезщетение срещу отчужден 
имот на основанието заповедта по чл. 100 ЗТСУ /отм/, 
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като се отчита евентуално прехвъляне на права по чл. 
102 ЗТСУ – Р № 415/22.10.2012г. гр.д.№ 231/10г.І гр.о.  Ако 
е необходимо доплащане и то е станало по време наа 
брака обаче – тази част е СИО. 

- жилище, купено с пари от жилищноспестовен влог, 
получени по Закона за уреждане на жилищните въпроси 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 
(обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., бр. 62 и 94  от 1992 г.; 
попр., бр. 9 от 1993 г.; изм., бр. 90 от 1993 г., бр. 16 от 
1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г. и бр. 9 от 2000 
г.), което да е отразено в нотариалния акт /виж Р № 
727/23.11.2010г. по гр.д.№ 978/10 ІV гр.о.

- при делба с парично уравнение на дела по време 
на брака, СИО възниква само върху заплатената част. 
Частта, която е придобита по наследство е лична 
собственост – т.ІІІ ПП 5-72г. 

- получен като обезщетение имот на същата 
стойност на която и отчуждения личен имот – не 
възниква СИО, Ако е по-голяма стойността на дадения 
в обезщетение имот – СИО става само платената 
допълнително част т. ІІІ ПП-5-72 г.

Ако е отпуснат заем за изграждане на жилище от 
преди брака, собствеността се придобива от момента 
на възникване на веща./виж ТР № 1/2011г. от 04.05.2012г. 
на ОСГК на ВКС относно въпроса кога се счита 
реализиранои правото на строеж/. Когато този момент 
е по време на брака, вещното право ще е СИО. Обратно, 
ако придобивния момент е от преди брака, а цената, или 
заема се изплащат по време на брака, вещта не е СИО, а 
е лична на съпруга, който я е придобил.

За обект от ЖСК моментът на придобиване на 
собствеността е издаване на конститутивния 
нотариален акт по чл. 35, ал.2 ЗЖСК, включително и за 
членкооператорите по право. /ТР № 44 от 1975г.на ОСГК 
на ВС. В ПП-8-80 т.1 и ПП-3-83г. т.7-12 се разглежда въпроса 
за собствеността на съпрузите в зависимост от това 
кой е титуляр по членственото правоотношение, дали 
бракът е съществуващ към момента на издаване на 
нот. акт по чл. 35, ал.2 ЗЖСК и дали има влязло в сила 
решение по чл. 15, ал.1 ЗЖСК, или чл. 14, ал.5 СК от същия 
закон. За нуждите на нотариалното производство обаче 
следва да се прави разграничение чежду членствено 
правоотношение, което е само лично и придобиването 
на правото на собственоост по време на брака при 
съвместен принос, което основава възникване на СИО 
дори член кооператор да е бил само единия съпруг /не 
по право поради отчужден негов личен имот/ Такава 
хипотеза е разгледана в решение № 223/16.03.2010г. по 
гр.д.№ 522/2009г. І гр.о. на ВКС, с което е прието, че щом 

нот. акт е издаден по време на брака, имота е СИО, а 
за всеки от съпрузите е открита възможността да 
установи по съдебен ред влагането на лични средства 
от него в придобиването, или да установи липсата на 
принос. Същият подход е възприет и в Р № 239/-5.08.2011г. 
по гр.д.№ 754/2010г. на ВКС І гр.о. 

СИО е сграда, построена върху дворно место, 
индивидуална собственост на единия съпруг, построена 
по време на брака /ПП-5-72 т.4/ Премумпцията на чл.13, 
ал.1 СК от 1968 г, на чл. 19,ал.1 СК 85г.и чл. 21 ал.1 СК 
/2009г. установява със закон друго по смисъла на чл.92 ЗС. 

Придобитите по давност вещн права стават 
СИО - т. 2 на ПП-8-80-ВС. Имотът става имуществена 
общност на съпрузите, когато давност е започнала и е 
изтекла през време на брака, и когато само единият от 
съпрузите е започнал сам да владее като свой собствен 
недвижим имот още от преди сключването на брака, а 
придобиваната давност изтече през време на брака – и 
в двете хипотези важен е моментът на придобиването 
на собствеността. С ТР № 4/17.12.2012г. на ОСГК на ВКС 
се прие, че това е момента на изтичане на законово 
установения срок, а не снабдяването с нотариален акт. 
Затова в постановленията за признаване правото на 
собственост по чл. 537, ал.3 ГПК следва да се излагат 
мотиви и извод кога е изтекла давността. Със същото 
ТР се прие, че и наследничите могат да се позоват на 
изтеклата в полза на наследодателя им придобивна 
давност. Без значение е основанието, на което съпругът 
е започнал да владее имота - посилата на предварителен 
договор или като сънаследствен. При завладяване 
на сънаследствен на единия съпруг имот, неговата 
наследствена част си остава индивидуална собственост 
– спрямо нея другият съпруг не придобива права по 
давност.ПП-8-80 т.2 и Р № 173/27.07.2010г. гр.д.№ 5166/08г. 
ІV гр.о. Затова е важно в констативните нотариални 
актове по чл. 537, ал.1 ГПК да се посочва изрично каква е 
частта придобита по наследство, а в тези по ал.2 – по 
давност. Изводите на нотариуса по този въпрос следва 
да намерят място в постановлението за издаване на 
тези актове, което се съставя от нотариуса съглесно 
изричната норма на чл. 537, ал.3 Гпк и при издаване на 
двата вида констативни нот. акта – по документи по 
ал.1 и по обстоятелствена проверка по ал.2.

Принадлежността към обект следва собствеността 
основния обект. Ако в место индивидуална собственост 
на единия съпруг е построена второстепенна сграда – 
летни кухни, складове и .н., или пристройка към сграда 
– индивидуална собственост на основание чл. 92 ЗС, 
респективно 97 ЗС те запазват статута си на лична 
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собственост – ТР № 44/18.05.1971г. на ОСГК на ВС. Верно 
е и обратното - ако основния обект на собственост 
е СИО и принадлежащите към него помещения също 
са СИО – мазета, тавани складови помещения, летни 
кухни към такива помещения дори да са преустройвани 
в резултат на основни ремонти.. Определящо в 
този случай е дали се касае за принадлежеост, или за 
самостоятелен обект на собственост /виж глава ІІ, 
Раздел VІ и VІІ от ЗУТ  - сгради на основното застрояване 
и сгради на допълващо застрояване. В нотариалното 
производство доказването се извършва с архитектурни 
проекти и с удостоверяване, че строителството е 
реализирано съобразно предвижданията, респективно с 
удостоверения за ползване.

СИО е бездялова, поради което докато трае брака, 
никой от съпрузите не може да се разпорежда с частта 
си от нея, включителноо и да я ипотекира. Разпореждане 
е възможно само със завещание, защото то поражда 
действие след смъртта, т.е. след прпекратяване на 
брака. Поради неделимостта на СИО, при придобиване 
съпрузите не могат да определят дяловете си от нея в 
документа за собственост.

СИО неделима докато не е прекратена чрез някой от 
законово установените способи.

СК урежда особени правила на управление и за 
разпореждане с вещите – СИО.  

Действия на управление – тези, които са свързани със 
запазването и ползването на вещта по предназначение, 
могат да се извършват от всеки от съпрузите - чл. 24, 
ал. 2 СК. Извършващият действието съпруг ангажира 
и правната сфера на другия съпруг. освен ако не се е 
противопоставил. В този случай съпругът действа и 
от свое име и от името на другия съпруг. Ако той се 
е противопоставил – липсва съгласие от него, но по 
отношение на третото лице сделката е действителна 
а последиците й са в зависимост от знанието му. В 
теорията и практиката се приема, че се касае за особен 
вид законно представителство между съпрузите. общо, 
или само от единия съпруг, но ще обвързва и другия 

Действията на разпореждане с вещи – СИО се 
извъроват съвместно от двамата съпрузи – 24, ал.3 СК.. 
При нарушаване на това правило, последиците са различни. 
за движимите и недвижими вещи. Разпореждането с 
вещно право върху общ недвижим имот, безвъзмездно 
разпореждане с движима вещ и при разпореждане, за 
което се изисква писмена форма с нотариална заверка 
на подписите, извършено само от единия съпруг, е 
оспоримо. Другият съпруг може да оспори по исков ред 
разпореждането в 6-месечен срок от узнаването, но 

не по-късно от три години от извършването му – чл. 
24, ал.4 и изр. второ на ал.5 СК. В съдебната практика 
преобладава становището, че сделката е относително 
недействителна. Тя поражда действие между 
страните по нея, т.е. прехвърля вещните права, но е 
непротивопоставима по отношение на неучаствалия в 
нея съпруг. Ако той не упражни правата си в посочения 
срок, тя се стабилизира, поради което съществува и 
тезата за висящна недействителност. Доброволната 
делба също е сделка на разпореждане с недвижим 
имот. По този въпрос се очаква постановяване на 
тълкувателно решение по тълк.д. № 5/2013г. ОГТК. 
Съществува и становище, че сделката няма вещно 
действие и е във висящо състояние до изтичане на 
законово определените срокове.

Дали третите лица ще придобият права върху 
движима вещ, за прехвърлянето на която не се изисква 
писмена форма с нотариална заверка на подписите 
зависи от това дали то е везмездно и дали третото 
лице е знаело, че вещта е СИО – чл.24 ал.5, изр. първо СК.

Съпружеската имуществена общност се прекратява 
по някой от способите, посочени в чл. 27 СК.

-  с прекратяване на брака поради смърт, развод, или 
унищожаване на брака.

- по време на брака по исков ред, когато важни причини 
налагат това – от влизане в сила на  съдебното решение. 
Не може със спогодба да се прекрати СИО. /ПП-5-72 т.7/ 
Прекратяването може да касае цялата имуществена 
общност, или отделни имущества /имоти/. Съдът може 
да прецени дали да има прекратяването и действие за 
напред според някои становища в доктрината /В.Гоцев, 
Л.Ненова/, а според други съдебното решение не може да 
действа занапред /А.Станева/ Дали СИО е прекратена за 
конкретен имот и в какви времеви предели, нотариусът 
ще следва даа преценява според съдържанието на 
съдебното решение.

- при принудително изпълнение по реда на чл. 502-506 
ГПК за личен дълг на другия съпруг когато му е възложено 
от съдебния изпълнител защото е платил частта на 
другия съпруг, или е участвал в публичната продан и 
му е възложен. Може съпруга недлъжник да е останал 
собственик на ½ ид.ч., защото с изпълнението върху 
вещта, СИО е прекратена. Прекратяването на СИО 
настъпва от момента на „изпълнението” върху вещта-
СИО към която е насомено то, а не от насочване на 
изпълнението, според изричната редакция на чл. 27, ал. 
6 СК. Съгласно чл. 496, ал.2 ГПК / ДВ, бр. 49 от 2012 г./, 
вещният ефект при възлагане настъпва от влизане на 
постановлението за възлагане в сила. С това приключва 
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изпълнението върху вещта.
- Съдебно решение за откриване на производство 

по несъстоятелност срещу съпруга ЕТ, или неограничено 
отговорен съдружник в събирателно, или командитно 
дружество. – чл. 614, ал.2 ТЗ

- Принудително изпълнение по чл. 259 ДОПК – 
съпрегът недлъжник може да получи целия имот, след 
като е платил дълга, да се изпълни върху целия, или да 
остане собственик на ½ ид.ч.

- СИО се прекратява ако съпрузите изберат режим на 
разделност, или сключат брачен договор. Декларацията 
за избор на режим на разделност няма обратно действие. 
Съпрузите могат да преуредят отношенията си и да 
предадат обратно действие на брачния договор, но 
подобна клауза не може да засяга права на трети лица 
– чл. 40 СК.

По силата на закона, СИО се прекратява при 
равни права, но при развод може да са уговорили със 
споразумението, одобрено от съда други дялове. 
Съпрузите може с брачния договор да прекратят СИО при 
други дялове, като например отчитат реалния си принос. 
Със съдебно решение за частична трансформация, или 
за по-голям дял може да са установени други дялове от 
конкретно имущество, респективно от цялата СИО. В 
нотариалното производство така установеното слева 
да се съобрази.

лично имущество на съпруга е всичко, което не е 
вещ, или вещно право /вземания, обезщетения, дялове 
от дружества, акции, авторски права и т.н./, което не 
е придобито на имоте на съпруг, а например на името 
на дете, което е придобито извън юридическото 
времетраенето на брака, или което е придобитото по 
време на брака, но дарение или наследство. 

Според т. 3 он ПП-8-80г. при дарение на името на 
двамата съпрузи възниква СИО. Този практика без да 
е обявена изрично за изгубила силата си като че ли е 
изоставена от съдилищата. Всеки от двамата придобива 
на основание договор за дарение и съответно за всеки 
от тях възниква лична собственост върху идеална част 
от вещта, която, в зависимост от договореното, може 
да бъде равна или неравна.

Аналогичен е и случая, когато съпруг придобива вещно 
право на основание уговорка по договор в полза на 
трето лице – чл. 22, ал.1 ЗЗД. За него, като бонифициар, 
това е безвъзмездно придобиване, което може да бъде 
приравнено на дарение. /виж опр.190/15.04.2013г. по 
гр.д.№2079/2013г. І гр.о. ВКС, с което не е допуснато до 
касация решение № 641/07.11.2012г. по гр.д.№ 885/12 г. на 
Русенски ОС./

Придобитото като награди и игри на шанса не е СИО, 
освен ако са играли заедно /Р № 144/1964г. ОСГК./

Ако двамата съпрузи са наследници на детето 
си например по закон, или по завещание, възниква 
съсобственост 

Придобитото от публична продан за дълг на другия 
съпруг по ГПК и ДОПК е лична собственост на придобилия 
го съпруг.

Придобитото след трансформация на друго 
лично имущество, при замяна, или обезщетение. 
Трансформацията обаче не може да се установява 
от нотариуса освен когато директно от писмените 
документи тя е установима.

Само движимите вещи за упражняване на професия 
са лична собственост. Когато те престанаат да се 
използват като такива, запазват статута си на лична 
собственост.  

Вещите на ЕТ за упражняване на дейността му, включени 
в предприятието му макар и придобити по време на 
браака не са СИО, съгласно чл.22, ал. 3 СК. Заличаването на 
ЕТ не променя характера собствеността – вещите на ЕТ  
остават лична собственост на физическото лице и след 
вписване на заличаването. Промяна на предназначението 
на вещ – СИО обаче не води до преминаване от СИО в 
лична собственост..

Не са СИО парите, вземания, ценни книг, членствени 
права в дружества и кооперации, което изключва и 
взаимното представителство на сдъпрузите без 
изрично пълномощно за действия, във връзка с тези 
права.

По аргумент от 614, ал.2 ТЗ, ллично имущество е и 
частта на съпруга, след прекратяване на СИО поради 
откриване на производство по несъстоятелност, което 
не се включва в масата на несъстоятелността

Лично имущество е и това, за което с влязло в сила 
съдебно решение е установена трансформация на друго 
лично имущество с иск по чл. 23 ал.1 СК, респективно за 
частта по ал.2 СК или с иск по чл. 21, ал.4 СК е изключен 
приноса за конкретно имущество например поради 
фактическа раздяла.

Сделки между съпрузи с дела им от Сио поради 
неделимостта й по правило не се допускат освен 
следните изключения.

С дела си от СИО, преди да е прекратена, съпрузите 
могат да се разпореждат за след смъртта си  със 
завещание. 

С брачния договор съпрузите могат да преуреждат 
отношенията си с имущества, които са СИО. 

С обикновенна декларация на съпругът нетърговец 
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не може да включи вещ – СИО в предприятието на 
ЕТ. С брачен договор според мен съпрузите могат да 
прекратят СИО по отношение на конкретна вещ и да 
уговорят включването й в предприятието на ЕТ. Ако 
тя е недвижим имот, или имущество, за което има 
специална форма за прехвърляне, съпругът не гърговец 
ще следва да прехвърли собственоста върху своята 
част от прекратената СИО на ЕТ. 

Споразуменията при развода с предмет вещи - СИО 
имат вещно действие, което настъпва с влизане на 
бракоразводното решение в сила.

С личнотол си имущество съпрузите могат да се 
разпореждат по между си с безвъзмездни сделки

Възмездни сделки съпрузи могат да склучват, но 
престацията следва да е лична и за другата страна. 
С ПП-4-1983г. е прието, че е действителен договорът 
за издръжка и гледане между съпрузи с предмет личен 
имот на единия съпруг. За продажба срещу парична 
сума от единия на другия, съдебната практика приема, 
че придобитото става СИО, освен ако не се установи, 
че престацията е платена с лични средства, но 
установяване на това е възможно само по съдебен ред. 
/Р № 137 по гр.д.№ 421/10 І гр.о., Р № 451/26.06.2012г. 
гр.д.№ 1023_09 І гр.о. и Р № 213/09.07.2009г. І гр.о./ 

Разпореждане със семейното жилище ако е лична 
собственост на единия съпруг се извършва със 
съгласието на другия съпруг, или разрешение на РС. 
Съгласие не е необходимо, ако пред нотариуса е доказано, 
че съпрузите имат друго общо жилище, или жилище – 
лична собственост на всеки един от тях /чл. 26 СК/. 
Последното обаче следва да се докаже в нотариалното 
производство, за да се обоснове спазването на 
особеното изискване на закона. Според задължителната 
съдебна практика, съдържаща се в разрешенията, 
дадени в ПП-12-1971 г., „семейното жилище” обхваща 
съвкупността от жилищни и сервизни помещения, които 
по своето предназначение задоволяват битовите 
нужди на семейството. Това е жилището, обитавано 
от съпрузите и техните деца до прекратяването на 
брака, а при фактическа раздяла – до деня на раздялата. 
Обстоятелството, че съпрузите са във фактичческа 
раздяла не променя характера на жилището – то остава 
семейното жилище и по време на бракоразводния процес, 
което съдът ще преценява кому да предостави ако има 
искане за това. Сделката без съгласие, или разрешение 
на РС е относително недействителна по отношение 
на съпругът несобственик според преобладаващата 
съдебна практика, но по този въпрос ще се произнесе ВКС 
по тъл.д. № 5/2013г. на ОСГТК. Тя поражда действие между 

тези, които са я сключили, но е непротивопоставима на 
не далия съгласие съпруг. Той е легитимиран да я оспори 
само докато трае брака с оглед преценката на съда кому 
да предостави за ползване семейното жилиищее при 
развода. След прекратяване на брака не далеия съгласие 
съпруг няма правен интерес да оспорва сделката. 
Наследниците му също не са легитимирани да оспорят 
сделката. /Р № 104/10.01.2012г. гр.д.№ 1720/10 ІІІ гр.о./

РеЖиМ на РазДелноСт 
До 1968г. това е основия режим, но следва да 

се съобразява преуреждане на имуществените 
отношенията по заварените бракове още с чл. 103 от 
първия СК и в последствие с пар.4 от СК от 1985г. По 
СК от 2009г. е алтернатива на другите два режима. 
Приложим е към всички имущества. Всеки от съпрузите 
придобива лично права. Ако придобият двамата, стават 
съсобственици и могат да уговорят дялове съобразно 
приноса си. При прекратяване на брака по исков ред 
всеки съпруг има право да получи част от стойността 
на придобитото от другия по време на брака, съобразно 
приноса си – чл. 33, ал.2 СК. Правото да се получи дял от 
имуществото на другия съпруг при наличие на принос не 
е вещно. Има право да получи само парична стойност за 
разлика от уредбата в чл. 52 ЗЛС.

В отношенията с трети лица се запазва 
солидарността, но само за текущите нужди на 
семейството, за разлика от солидарната отговорност 
при режима на общност, която е за всички нужди за 
задоволяване на семейството. Затова при режим на 
разделност няма да възникне солидарност при задължение 
по банков кредит, или договор за лизинг

Разпореждането със семейното жилище при режим на 
разделност е както е уредено то при режим на общност 
- чл. 34 СК препраща към правилото на чл. 26 СК.

Сделки между съпрузите са възможни при свободно 
разпореждане както с лично имущество, или като при 
съсобственост. Когато единият съпруг е предоставил за 
ползване своя вещ на другия, той не дължи обезщетение 
за лишаване от ползване, а само плодовете /естествени 
и граждански/, които са налични към датата на 
писменото поискване. Нормата обаче е диспозитивна и 
допуска и други уговорки между съпрузите.

  
БРачен ДоГоВоР
Договор между бъдещи, или настоящи съпрузи, с който 

уговарят взаимно права и задължения с имуществен 
характер, с който уреждат изцяло, ичи част от 
имуществените си отношения във връзка със сключване 
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на брака, по време на съществуването му, или след 
евентуалното му прекратяване. 

Брачният договор е комутативен – знае се 
престацията, но може да има и елементи на алеаторност 
/за издръжката/, консенсуарен, но може да съдържа и 
клаузи на реален договор като например за заем, формален 
– формата за действителност е писмена с нотариална 
заверка на подпис и съдържание. Регистрацията не е 
част от ФС за да породи действие, но ако не е вписан в 
регистъра за имуществените отношения между съпрузи 
не е противопоставим на третите лица. Има значение 
само за вътрешните отношения между съпрузите. 
Ако има имуществени отношения с недвижими имоти, 
брачният договор се вписва и в имотния регистър

Брачният договор е акцесорен – действа само до 
колкото се сключи и има брак между страните, но 
надживява брака, защото урежда и последиците от 
прекратяването му. Действителен е дори брака да 
е унищожаем. Той е договор с оглед на личността - не 
могат да се прехвърлят правата и задълженията по 
него/ 

Договорът се сключва само лично от дееспособни 
лица. Еманципираните съпрузи не могат да сключат 
брачен договор дори и с разрешение на РС. Сключва се 
преди, или по време на брака. Когато е по време на брака, 
съпрузите могат да му предадат обратно действие за 
разлика от декларацията за разделност. С обратното 
действие обаче не могат да се засягат права на трети 
лица- чл. 40, ал.2 Ск. В противен случай се уважават 
искове по чл. 135 ззД за обявяване за относително 
недействителна на клауза, или на целия договоро, като 
увреждащи кредитор. /Р № 4204/03.11.11. по гр.д.№ 
4738/2011г. Варненски РС/

Към съдържанието на брачния договор няма изискване 
за  изчерпателност. Страните могат да уредат само 
въпросите които желаят между посочени в чл.38 
Ск. За неуредените в договорът въпроси се прилага 
режимът на общност. 

Съдържанието на брачния договор може да включва. 
- взаимно прехвърляне на имоти, или идеални части, 

или прехвърляне на имоти, или части от тях от единия 
на другия съпруг. не може обаче лично имущество на 
единия съпруг от преди брака да стане Сио - чл. 39, 
ал.2

- уредба кога придобитото имущество ще е общо 
и кога индивидуална собственост. Може за определен 
вид имущества като например движимите вещи да се 
уговори режим на разделност, а за вещните права да има 
конкретна уредба.

- реда за извършване на действия на управление и 
разпореждане с общото и с личното имущество. Ако 
тези въпроси не са уредени, по тях ще се прилагат 
съответните правила от режима на имуществена 
общност.

- участие на страните в разходите и отговорността 
за задълженията за нужди на семейството. Може 
съпрузите да уговорят процент, който ще отделят 
он трудовото си възнаграждение за покриване на тези 
разходи и изобщо на нуждите на семейството.  В режима 
на общност и разделност е уредена солидарността, 
но ако има брачен договор, с него може да се предвиди 
разделност. Ако не е уреден този въпрос обаче, ще 
действат законовите клаузи на солидарност.

- издръжка между съпрузите и за децата, може да се 
уговори и издръжка на общо дете от преди сключване 
на брака. 

- клаузи с оглед прекратяване на брака – при какви 
дялове ще се прекрати общността, или правата на 
съпрузите върху конкретните имоти, семейното 
жилище и издръжката. Краузите трябва да са в интерес 
на детето, за да бъдат одобрени като споразумение от 
бракоразводния съд. 

Разпореждания в случай на смърт не може да се 
включват в брачния договор. Може обаче съпрузите да 
уговорат при какви права ще се прекрати общноста 
след смъртта на единия от съпрузите. Не се променят 
дяловете по ЗН, а се посочва само частта на починалия 
съпруг от прекратената със смърта СИО, останала в 
наследство като квота. Тази част се дели по правилата 
на наследяване по закон. Тя може да бъде предмет и на 
завещателно разпореждане.

Трябва да се уредят предпоставките за отмяна на 
дарение – чл. 55 СК, защото в противен случай е възможна 
отмяна на даренията между съпрузи само при общите 
основания по чл. 227 ЗЗД.

Недействителността на брачния договор може да се 
установява само по съдебен ред. Тя може да е частична 
предвид относителната самостоятелност на клаузите 
в него. Унищожаване на договора и разваляне има 
действие само за напред – чл. 43, ал.2 СК.

Действие на договора е от сключване на брака, ако 
е сключен преди, или от посочена в договора дата, 
автоматично. Може да е уговорено и обратно действие, 
Договорът има вещно транслативен ефект.

Изменение на брачния договор се прави по реда 
на сключването му. Със споразумение при развода 
може да се измени брачния договор и не е необходима 
нотариална заверка, защото такава не е необходима за 
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споразумението.
Прекратяването на брачния договор става:
-  по взаимно съгласие изрично или като скллючат нов 

брачен договор, или изберат режим на разделност. Ако 
не изберат друг режим се прилага законовия режим на 
общност.

-  по съдебен ред при комулативно установяване на 
следните предпоставки: 

1/ съществена промяна на обстоятелствата, при 
които е формирана волята на страните,

2./ тази промяна е била непредвидима
3./ ако при новите обстоятелства договорът 

съществено застрашава интересите на съпруга-ищец, 
на децата и на семейството.

- при прекратяване на брака, но клаузите, които 
уреждат последиците, остават да действат.

прекратяването има действие за напред – запазват 
се вече придобитото при договорените отношения, 
затова анекс за прекратяване на брачен договор не се 
вписва в имотния регистър. В опР. № 35/19.01.2012г.  
по гр.д. 0 18_2012г. на оС-Добрич изрично е прието 
следното: прекратяване на брачния договор има 
действие за в бъдеще. Уредените вече отношения с 
него и възникналите права не се заличават с обрантна 
сила, а се запазват. за страните съществува 
възможност да изберат нов режим, или да склучан 
нов брачен договор, ако все още са в брак  тъй като с 
прекратяването на договора не се прехвърлят обратно 
придобитите с него права, анекса за прекратяване не 
подлежи на вписване по аргумент от чл. 4 от пВп. 

Съдебните решения за развод по взаимно съгласие, 
или без установяване на вина препращат към 
сключеният брачен договор, с който съпрузите са 
уредени имуществените си отношения при развод, или 
го възпроизвеждат. Възможно е само тази клауза да 
изчерпва брачния договор, а по останалите въпроси 
през времетраенето на брака да е бил приложим 
законовишя режим на общност. Това е и най-честото 
приложение на института на брачния договор до сега в 
съдебната практика.

иМУЩеСтВени поСлеДиЦи от РазВоДа
Съгласно чл. 54, ал.1 СК, отпадат наследяването 

и разпорежданията в случай на смърт и други 
изгоди, произтичащи от разпореждания в случай на 
смърт, направени преди това, вклучително и когато 
бракоразводния процес е продължен от наследниците и 
иска е уважен.

Отпадането е автоматично. Не могат да бъдат 

потвърдени отпадащите разпореждания. Ако бившите 
съпррузи желаят да запазят действието им,, те трябва 
да се извършат отново. Под „преди това” се има предвид 
и преди сключване на брака и по време на брака – и в 
двата случая се има предвид преди развода.

завещателното разпореждане няма да отпадне ако 
завещателя изрично е посочил, че завещанието ще има 
действие и в случай на развод – чл. 54,ал.2 СК.. Това може 
да е направено в завещанието, в брачния договор, или в 
друг акт. 

Ако след съставяне на завещанието е сключен 
брачен договор, с който завещания имот е прехвърлен, 
завещанието е отменено и чл. 54, ал.1 няма да се прилага.

Обезсилва се само клаузата в полза на бившия съпруг, 
а клаузите в полза на трети лица, включително и 
негови близки трябва да се отменят по реда на ЗН, ако 
завещателят не желае да действат. В противен случай 
те запазват действието си 

Не съставлява облагодетелстване уговорката 
в брачния договор при какви квоти се прекратява 
СИО предвид принуса, съобразен от събрузите при 
сключването му. Тези уговорки може да са различни в 
случай на смърт и на развод.

Изгода е и тежест в полза на бивш съпруг и тя също 
ще отпадне. Ако тежеста е за него, но на него се и 
завещава – ще отпадне и ползата и тежестта.  

Чл. 54 СК се прилага до колкото в брачния договор не е 
предвидено друго – чл. 58 СК.

Въведената със СК от 2009г. алтернативност на 
имуществените режими, придаване на значение на 
волята на съпрузите и въвеждане института на брачния 
договор дават различни възможности за подробна 
и адекватна на действителните отношения между 
съпрузите уредба на имуществените им отношения. 
Безспорно това разширява дейността на нотариуса и му 
дава нъзвожност да уреди отношенията на бъдещите, 
или настоящиш съпрузи съобразно действителната им 
воля, като защити адекватно интересите на всеки от 
тях така, че да се избегнат споровете по между им 
както по време на брака, така и при евентуален развод.

Бонка Дечева, съдия във ВКС
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Договор за доброволна делба, по който съделителят не 
получава имот или парично уравнение, е нищожен. изхожда 
се от съображението, че такъв договор съдържа дарстве-
но разпореждане, което не е извършено в предвидената 
в чл.18 от ззД форма и затова е нищожен по силата на 
чл.26, ал.2 от ззД. 

РЕшЕНИЕ № 73  София,14.02.2011год.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, пър-

во гражданско отделение, в открито заседание на десети 
февруари две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: ДоБРила ВаСилеВа
Членове:МаРГаРита СоколоВа
ГЪлЪБина ГенчеВа

при секретаря е. п., като разгледа докладваното от съ-
дия Г. гр.д.№1936 по описа за 2009г., за да се произнесе, взе 
предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на И. К. Н. и Й. Т. Николова 

срещу решение №916 от 25.06.2009г. по гр.д.№641/08г. на В. 
окръжен съд, в частта относно квотите на съсобственост 
в един от допуснатите до делба недвижими имоти.

Жалбоподателите считат, че въззивният съд неправилно 
е преценил последиците от предходната доброволна делба 
от 1993г. и по-конкретно – правата на съделителите в имо-
та, който е останал в общ дял, което от своя страна е дове-
ло до грешни квоти, при които е допусната съдебната делба 
на този имот.

 Ответникът в производството Ц. К. Й. оспорва жалбата. 
Счита, че тя е неоснователна. 

С определение №406 от 15.05.2010г. по настоящото дело е 
допуснато касационно обжалване на въззивното решение на 
основание чл.280, ал.1, т.2 от ГПК по въпроса дали е валид-
на доброволна делба, с която се променят съществуващите 
квоти на съсобственост за част от имота, която остава 
неподелена.

За да се произнесе по този въпрос и по съществото на 
касационната жалба, настоящият състав взе предвид след-
ното: 

С обжалваното решение състав на В. окръжен съд е по-
твърдил решение №406/16.12.09г. по гр.д.№2427/08г. на В. ра-
йонен съд, с което са определени квотите на съсобственост 
в един от допуснатите до делба имоти – лозе от 1 декар, 
представляващо имот пл.№8 по плана на[населено място], В. 
област – 1/3 ид.част за Ц. Й.; 1/3 ид.част за И. Н. и 1/3 ид.част 
в СИО за И. и Й. Н. 

Въззивният съд е приел, че процесният имот е част от 
лозе с площ от 3 дка, което К. Й. Ц., баща на първите два-

ма съделители, е придобил по давност през 1964г., по време 
на брака си с майка им Т. И. Ц.. С два нотариални акта от 
1972г. синовете са получили по дарение по 2/3 ид.части от ½ 
от целия имот, т.е. по 1/3 ид.част от него. През 1993г., след 
смъртта на бащата К. Ц., неговите синове и преживялата 
съпруга са извършили доброволна делба, при която всеки от 
синовете е получил по едно лозе от 1 декар, а третото лозе, 
което е предмет на делбеното производство по настоящо-
то дело, е поставено в дял на тримата. По-късно, с нот.акт 
№142/2007г., майката Т. Ц. продала на сина си И. К. Н., по време 
на брака му[населено място], 2/3 ид.части от съсобственото 
лозе. При тези данни въззивният съд е приел от правна стра-
на, че след като в договора за делба от 1993г. не са посочени 
квотите на съсобственост в имота, възложен в общ дял, те 
са равни, по правилото на чл.30, ал.2 от ЗС – т.е. по 1/3 ид.
част. Ето защо майката Т. Ц. е била собственик само на 1/3 
ид.част от този имот и не е могла да прехвърли на сина си 
И. с нотариалния акт от 2007г. повече от това, което при-
тежава – т.е. този акт има прехвърлително действие само 
за 1/3 ид.част от имота. Затова имотът сега е съсобствен 
при квоти 1/3 ид.част за Ц. Й.; 1/3 ид.част за И. Н. и 1/3 ид.
част в СИО за И. и Й. Н., при които е допусната и делбата му.

Въпросът, по който е допуснато касационно обжалване, 
е дали е валидна доброволна делба, с която се променят съ-
ществуващите квоти на съсобственост за част от имота, 
която е получена от съделителите в общ дял и е останала 
реално неподелена. 

Съдебната практика приема, че договор за доброволна 
делба, по който съделителят не получава имот или парично 
уравнение, е нищожен. Изхожда се от съображението, че та-
къв договор съдържа дарствено разпореждане, което не е 
извършено в предвидената в чл.18 от ЗЗД форма и затова 
е нищожен по силата на чл.26, ал.2 от ЗЗД. В този смисъл е 
решение №762/28.11.2002г. по гр.д.№339/02г. на І ГО, решение 
№196/02.06.03г. по гр.д.№145/03г. на ВКС, 5 чл. с-в и др. По 
същите съображения в т.8 на ППВС №7/1973г. е прието, че 
когато със съдебна спогодба се създават, изменят или пре-
кратяват правоотношения, които не са предмет на делото 
за делба, те следва да бъдат извършени в предвидената за 
тях форма.

В настоящия случай предмет на преценка е договор за 
доброволна делба, с който идеалните части на двама от 
съделителите, получени по дарение, са трансформирани в 
собственост върху отделни имоти, а останалите идеални 
части, получени по наследство и прекратена съпружеска иму-
ществена общност са останали неподелени, концентрирани 
в третия имот. Приемайки, че правата на съсобственост в 
неподеления имот са равни – по 1/3 ид.част, вместо дейст-
вителните 4/6 за преживялата съпруга и по 1/6 за всеки от 
синовете, въззивният съд на практика е приел, че майката 
е дарила части от своя имот на синовете си, тъй като не 
е имало уравнение на дяловете. Зачитайки за валиден такъв 
договор, въззивният съд е действал в противоречие с посо-
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чената практика на ВКС.
Настоящият състав приема за правилна практиката в по-

сочените решения на ВКС, според която договор за добро-
волна делба, съдържащ дарствени разпореждания, е нищожен. 
Тази практика не се нуждае от допълнителна обосновка. 

По съществото на касационната жалба настоящият със-
тав приема следното:

Погрешното определяне на правата на страните в про-
цесния имот е породено от неправилното възприемане на 
действието на договора за доброволна делба от 1993г. По 
делото няма данни майката да е желала с този договор да 
дари на своите синове част от своите идеални части от 
имота. Целта на този договор е била да се концентрират в 
отделни имоти идеалните части, получени с даренията от 
1972г. и тези, които страните имат в резултат на прекра-
тената съпружеска имуществена общност и наследяването. 
По този начин всеки от синовете е получил реален дял от 1 
декар, съответстващ на получените при дарението по 1/3 
ид.част от общия имот, а наследствените части са концен-
трирани в третия имот, който е останал реално неподелен. 
Тези части са съответно 4/6 за преживялата съпруга Т. Ц. и 
по 1/6 ид.част за синовете. Не е имало воля за промяна на 
тези части, затова делбата не съдържа дарствени разпореж-
дания и не е нищожна, каквато би била, ако квотите са по 1/3 
ид.част, както неправилно е приел въззивният съд. С послед-
ващата продажба на 2/3 ид.части от Т. Ц. на И. Н., майката 
се е разпоредила в полза на единия си син с цялата своя част 
от съсобствеността, при което понастоящем квотите са 
следните: 1/6 ид.част за Ц. Й.; 1/6 ид.част за И. Н. и 4/6 ид.час-
ти в СИО за И. и Й. Н.. При тези части следва да се допусне 
делбата им. 

Водим от изложеното, Върховният касационен съд, състав 
на първо гражданско отделение, 

РЕшИ:
отМенЯ решение № 916 от 25.06.2009г. по гр.д.№641/08г. 

на В. окръжен съд в частта, с която са определени кво-
тите на съсобственост в допуснатия до делба недвижим 
имот и вместо него постановява: опРеДелЯ квотите, 
при които следва да се извърши делбата на следния недви-
жим имот, находящ се в[населено място], В. област - имот 
№8 по плана на местностите “л.” и “С. градина”, с площ 
от 1000 кв.м., при граници: север – път, запад – поземлен 
имот №7, изток – поземлен имот №106, юг – кадастрална 
граница – полумасивна ограда, ведно с построената в него 
масивна постройка за сезонно ползване с площ от 34 кв.м.: 

1/6 ид.част за Ц.к.Й.; 
1/6 ид. част за и.к.н. и
4/6 ид.части в съпружеска имуществена общност за и. 

к. н. и Й. т. николова. 
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
ЧЛЕНОВЕ:

недействителен е договор за доброволна делба, по си-
лата на който участващ в делбата съделител не полу-
чава никакъв насрещен еквивалент -имот или парично 
уравнение на дела си, а другият съделител получава иму-
ществото, предмет на договора.

не е нищожен обаче договорът за доброволна делба, 
ако един от съделителите получава част от наследстве-
ния имот, а другият е заявил, че няма претенции към 
тази част, тъй като вече е бил удовлетворен от това 
наследствено имущество, получавайки другата част от 
него по дарение, извършено приживе от наследодатели-
те на съделителите.

Решение № 272/13 от 29.01.2013г. по гр.д.№ 1037/2013г. 
І гр.о. ВкС.

РЕшЕНИЕ  № 272/13 Г.  29.01.2014 г. 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
Върховен касационен съд на Република България, първо 

гражданско отделение в открито съдебно заседание на 
седемнадесети октомври през две хиляди и тринадесета 
година в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: теоДоРа ниноВа
ЧЛЕНОВЕ: ВаСилка илиеВа, люБка анДоноВа 

при участието на секретаря Даниела Цветкова като 
изслуша докладваното от съдията любка андонова гр.
дело № 1037 по описа за 2013 год и за да се произнесе взе 
предвид следното:

Производството е по чл.290 от ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Д. Д. В. и В. Д. В. чрез 

процесуалния им представител адв.М. Д. Ш.-П. срещу реше-
ние № 252 от 9.11.2012 по гр.дело № 376/2012 г на Окръжен 
съд Стара Загора.С въззивното решение е отменено реше-
ние № 97 от 24.2.2012 г по гр.дело № 2154/2011 г на Районен 
съд-Казанлък в частта, с която е отхвърлен предявения иск 
за делба на дворно място, жилищната сграда и лятната кух-
ня и е допусната делба на дворното място от 1690 кв.м с 
реално застроени в него масивна жилищна сграда и лятна 
кухня, съставляващо парцел XI-73 в кв.6 по плана на [населено 
място], [община], при съседи : И. Й. Д., Х. Д. Ф., С. Д. Ж. и 
[улица]между съсобствениците Л. Т. К. и Т. Л. К. при делбени 
части : по 3/8 ид.части от дворното място и по ¼ от лят-
ната кухня и къщата, а за В. Д. В. и Д. Д. В. по 1/8 ид.част 
от дворното място и по ¼ ид.част от къщата и лятната 
кухня.Въззивният съд е потвърдил първоинстанционното 
решение в частта, с която са отхвърлени исковете за дел-
ба на описаните в исковата молба стопански постройки.

В касационната жалба се релевират доводи за неправил-
ност и необоснованост на обжалваното решение, поради 
нарушение на материалния и процесуалния закон.
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С определение № 288 от 29.5.2013 г , постановено по гр.
дело № 1037/2013 г ВКС, Първо ГО е допуснал касационно об-
жалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т. 
от ГПК по материално правния въпрос : действителен ли 
е договор за доброволна делба, по силата на който единия 
съделител получава в дял част от наследствените имоти, 
а другия заявява, че няма претенции и е удовлетворен, тъй 
като приживе по силата на дарение е получил друга част от 
наследствените имоти.

Ответниците по касационната жалба Л. Т. К. и Т. Л. К. ос-
порват жалбата по съображения, изложени в писмено ста-
новище, депозирано по делото.Молят решението на въззив-
ния съд да бъда потвърдено като законосъобразно. 

От данните по делото се установява следното:
Производството е за делба във фаза по допускането й. 
Видно от нотариален акт № 62, т.2,н.д.480/80 г на 

26.5.1980 г Д. Д. Д. със съгласието на съпругата си Ц. Х. Д. е 
дарил на дъщеря си Д. Д. К. ½ ид.част от дворно място от 
1690 кв.м в южната част на дворното място, при съседи : И. 
Й. Д., Х. Д. Ф., Ж. Д. Д. от което се образува парцел V-68 от 
кв.7 по плана на [населено място], Ст.Загорско, ведно с ре-
ално кирпичена плевня и сайванта, находящи се в дворното 
място. Д. Д. Д. е починал на 24.7.1981 г, а Ц. Х. Д. на 4.5.1991 
г.Д. Д. К. и В. Д. Д. са техни дъщери и законни наследници.
Първата от тях е починала на 23.10.2007 г и оставила за 
наследници по закон съпруга си Т. Л. К. и сина си Л. Т. К..Вто-
рата е починала на 3.6.2008 г и е оставила за наследници по 
закон синовете си В. Д. В. и Д. Д. В..

След смъртта на родителите си на 16.6.1993 г Д. Д. К. и 
В. Д. Д. са постигнали доброволна делба по силата на която 
В. Д. Д. от [населено място] е получила в дял и изключителна 
собственост ½ ид.част от дворното място, цялото от 
1690 кв.м, в [населено място], Х. при съседи : С. Д., Д. Ф., 
Д. Й. и [улица], от което се образува парцел XI-73 в кв.6 по 
плана на същото село, заедно с масивната къща и лятната 
кухня, находящи се в северо-западната част на този парцел.
Съделителката Д. Д. К. е заявила, че е удовлетворена пред-
варително с дарението, извършено с нотариален акт № 
62/80 г на Районен съд Казанлък и няма никакви претенции 
към другата съделителка. Видно от удостоверение № 328 
от 19.7.2012 г на дирекция „Устройство на територията и 
транспорт” при [община] в настоящия момент плевнята и 
сайванта, описани в нотариален акт № 62/80 г.са съборени 
и несъществуват. С първоинстанционното решение Райо-
нен съд Казанлък е приел, че страните са съсобственици 
при равни квоти на по ¼ ид.част от дворното място.Съ-
щото съставлява урегулиран парцел XI-73 в кв.6 което не 
може да бъде предмет на делба, тъй като сградите са из-
ключени от съсобствеността и принадлежат на отделни 
собственици на парцела, поради което същият съставлява 
обща част, неделима по своето е естество. Поради това 
и на основание чл.38 ал.3 от ЗС вр.чл. ППВС 2/82 г е отхвър-
лил исковете за делба. С обжалваното решение Окръжен 
съд-Стара Загора е отменил първоинстанционното реше-

ние в частта, с която е отхвърлен предявения иск за делба 
на дворното място, жилищната сграда и лятната кухня и 
делбата е допусната между съсобствениците Л. Т. К. и Т. Л. 
К. при делбени части : по 3/8 ид.части от дворното място 
и по ¼ от лятната кухня и къщата, а за В. Д. В. и Д. Д. В. по 
1/8 ид.част от дворното място и по ¼ ид.част от къщата 
и лятната кухня.

За да постанови обжалвания резултат въззивният съд 
е приел, че договора за доброволна делба от 16.6.1993 г е 
нищожен, тъй като по силата на този договор едната от 
съделителките не е получила имотно или парично уравне-
ние.Следователно касае се за дарствено разпореждане, из-
вършено не в предвидената в чл.18 от ЗЗД форма.Приел е 
също, че ППВС 2/82 г е неприложимо тъй като плевнята и 
сайванта са несамостоятелни постройки и понастоящем 
не съществуват, поради което дворното място, процесна-
та масивна жилищна сграда и лятна кухня са съсобствени, 
поради което е допуснал същите до делба.

По допуснатото касационно основание.
Недействителен е договор за доброволна делба, по си-

лата на който участващ в делбата съделител не получава 
никакъв насрещен еквивалент-имот или парично уравнение 
на дела си, а другия съделител получава имуществото пред-
мет на договора.

Разглежданата по настоящото дело хипотеза обаче не 
е такава, защото по силата на доброволната делба една-
та съделителка е получила част от наследствения имот, а 
другата е заявила, че няма претенции към тази част, тъй 
като вече е била удовлетворена от това наследствено-
то имущество, получавайки другата част от него по да-
рение, извършено приживе от родителите на страните. 
По принцип договорът за доброволна делба представлява 
самостоятелен вид договор, целта на който е всеки съ-
собственик да получи реален дял от съсобственото имуще-
ство, срещу което останалите съсобственици също при 
възможност да получат такъв реален дял, максимално бли-
зък по стойност на стойността на дела им в съсобстве-
ността.Това следва от нормата на чл.69 от ЗН според коя-
то при делбата всеки сънаследник може да иска своя дял в 
натура, доколкото това е възможно, като неравенството 
в дяловете се изравнява с пари или имот.В същия смисъл 
е и предвидения в разпоредбата на чл.74 ал.3 от ЗН начин 
на преодоляване на несъответствието в дяловете на съ-
собствениците. Специалната форма за действителност е 
установена в чл.35 ал.1 от ЗС само и единствено за осъ-
ществяване на такова разместване на имуществени блага.
Законът не установява изрична забрана за извършване на 
разпореждане с дял от съсобствен имот, ако другият дял 
от имота вече е бил предоставен на някой от съделители-
те по дарение.Подобен договор за делба е действителен и 
осъществява вещно прехвърлителното действие в патри-
мониума на съделителя, който до този момент не е полу-
чил дял от наследственото имущество.Това е така поради 
обстоятелството, че по силата на договора за доброволна 
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делба всеки от съделителите получава имотно уравнение.
Следователно не се касае за уравнение на дела в пари, по-
ради което от обстоятелствата по делото не може да 
се обоснове изводът, че се прехвърля собственост в про-
тиворечие с нормата на чл.18 от ЗЗД, изискваща нотари-
ална форма на извършването й. Договорът за доброволна 
делба не е нищожен в посочения по-горе смисъл, ако наред 
с уговорката, че отношенията между съсобствениците са 
уредени и при спазване на правилото за имотно уравнение 
някой от съсобствениците е заявил, че вече е имотно удо-
влетворен за дела си в наследственото имущество чрез 
дарение извършено приживе от родителите на страните.
Поради това този договор е породил целеното отстрани-
те правно действие.

По основателността на касационната жалба.  
С оглед отговора на поставения материалноправен 

въпрос се налага извода, че извършената между правода-
телите на страните доброволна делба е действителна.
Наследодателката на ищците е собственик на ½ ид.част 
от дворното място, реално със намиращите се в нея не-
самостоятелни постройки-сайвант и плевня.Останалата 
1/2 ид.част от дворното място заедно с намиращите се в 
нея къща и лятна кухня е получена по дарение от наследода-
телката на ответниците и по силата на наследственото 
правоприемство същите са собственици на посочените 
постройки-къща и лятна кухня.Ответниците не са предя-
вили иск за делба на сградите, а предявения такъв от Л. Т. 
К. и Т. Л. К. е неоснователен, тъй като те не притежават 
право на собственост върху тях, поради което искът за 
делба в тази част следва да бъде отхвърлен. Страните са 
съсобственици при равни квоти от по ¼ ид.част от двор-
ното място.Помощните постройки в мястото : сайвант и 
плевня не съществуват, тъй като са съборени. а другите 
сгради- къща и лятна кухня са собственост на ответници-
те.Съгласно ППВС № 2 от 4.5.1982 г б. „д” недопустима е 
делбата на съсобствен парцел, в който има две или повече 
самостоятелни сгради, които са изключени от съсобстве-
ността и принадлежат на отделни собственици.В този слу-
чай парцелът е общ, а сградите принадлежат на отделни 
собственици, които са съсобственици и на парцела.Разглеж-
даният случай не е такъв.Не се касае за хипотеза при коя-
то страните притежават в самостоятелна собственост 
отделни жилищни сгради, поради което земята придобива 
статута на обща част.Следователно делбата на дворно-
то място е допустима и същото следва да бъде поделено 
при равни делбени части по 1/4 за всеки от съделителите.

Приемайки договора за доброволна делба за недействи-
телен съдът неправилно е приложил материалния закон, 
поради което решението му следва да бъде отменено в 
частта, с която делба е допусната на сградите-къща и 
лятна кухня и на дворното място при квотите, посочени 
в диспозитива на въззивното решение.Искът по отноше-
ние на съществуващите сгради следва да бъде отхвърлен.
Делба на дворното място следва да се допусне при равни 

квоти.Решението следва да се потвърди в частта, с която 
искът за делба на помощните постройки е отхвърлен, тъй 
като те не съществуват към момента на постановяване 
на съдебното решение.

Предвид изхода на спора въззивното решение следва да 
се отмени и в частта, с която ответниците са осъдени да 
заплатят на ищците разноски за разликата над сумата 250 
лв. до сумата 500 лв.

На касаторите следва да се присъдят направените от 
тях разноски пред настоящата инстанция в размер на 40 лв, 
представляващи заплатена държавна такса и определени съ-
образно изхода на спора в производството по чл.290 от ГПК. 

По изложените съображения Върховният касационен съд, 
Първо гражданско отделение 

РЕшИ: :
отМенЯВа решение № 252 от 9.11.2012 по гр.дело № 

376/2012 г на окръжен съд-Стара загора в частта, с коя-
то е допусната делба на намиращите се в дворното мяс-
то къща и лятна кухня, както и по отношение на двор-
ното място при посочените квоти, както и в частта, с 
която Д. Д. В. и В. Д. В. са осъдени да заплатят на л. т. к. 
и т. л. к. разноски сторени пред въззивния съд за разли-
ката над сумата 250 лв до сумата 500 лв и вместо него 
поСтаноВЯВа :

отХВЪРлЯ предявения от л. т. к. и т. л. к. срещу Д. Д. 
В. и В. Д. В. иск за делба на намиращите се в процесното 
дворно място къща и лятна кухня като неоснователен.

ДопУСка да се извърши съдебна делба на дворното 
място, цялото от 1690 кв.м, в [населено място], Х. при 
съседи : С. Д., Д. Ф., Д. Й. и [улица], от което се обра-
зува парцел XI-73 в кв.6 по плана на същото село между 
съделителите л. т. к., т. л. к., Д. Д. В. и В. Д. В. при равни 
делбени части по ¼ ид.част.

потВЪРЖДаВа решението в частта, с която е от-
хвърлен иска за делба на стопанските сгради – плевня и 
сайвант.

оСЪЖДа л. т. к. и т. л. к. да заплятят на Д. Д. В. и 
В. Д. В. разноски за производството пред настоящата 
инстанция в размер на 40 лв, представляващи заплатена 
държавна такса и определени съобразно изхода на спора.

Решението е окончателно.

Председател:

Членове:
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Договор, с който е постигнато съгласие между съ-
собствениците за поделяне на съсобствено имущество 
чрез поставяне в дял на недвижим имот на един от тях, 
срещу което е поето задължение за издръжка и гледане 
на друг съделител, представлява договор за делба и не е 
нищожен, ако е сключен в предвидената в чл.35,ал.1 зС 
форма.

Р Е ш Е Н И Е №103
София, 06.06.2011 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България, 

Второ гражданско отделение, в публично съдебно заседа-
ние на пети април през две хиляди и единадесета година, 
в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СтоЙчо пеЙчеВw
ЧЛЕНОВЕ: каМелиЯ МаРиноВа, ВеСелка МаРеВа

при секретаря зоя Якимова, като изслуша докладвано-
то от съдия камелия Маринова гр.д. № 876 по описа за 
2010 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 – чл.293 от ГПК. 
Образувано и по касационна жалба на Х. П. И. и И. Е. Х., чрез 

пълномощниците им адвокат К.Ч.иадвокат Б. Д., против ре-
шение от 15.03.2010 г., постановено по гр.д. № 1125 по описа 
за 2009 г. на Софийски градски съд, ІV-а въззивен състав, с 
което е оставено в сила решение от 25.06.2008 г. по гр.д. № 
5973/2006 г. на Софийски районен съд, 65-ти състав за допус-
кане на съдебна делба на апартамент в [населено място], 
[улица]-партер, заедно с мазе и таван и ид.ч. от общите 
части на сградата и от правото на строеж върху мястото 
между съделителите и при права в съсобствеността: М. Б. 
И.-П. – ид.ч., Р. Б. И.-С. – ид.ч., Х. П. И. – 18/32 ид.ч. и Х. П. И. и И. 
Е. Х. – ид.ч. в режим на съпружеска имуществена общност.

В касационната жалба са наведени доводи за неправилно 
приложение на материалния и процесуалния закон и необос-
нованост, като се иска отмяна на атакуваното решение и 
постановяване на друго за отхвърляне на предявения иск.

Ответниците по касационната жалба М. Б. И.-П. и Р. Б. 
И.-С. поддържат, че въззивното решение следва да бъде ос-
тавено в сила, ведно със законните последици.

С определение № 1140 от 12.12.2010 г., постановено по 
настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на 
въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК, по-
ради противоречиво разрешаван материалноправен въпрос 
нищожен ли е договорът за доброволна делба, при който 
насрещната престация е алеаторна уговорка, както и на 
основание чл.280, ал.1, т.3 ГПК по въпроса нищожно ли е но-
тариално удостоверяване на подписа на лице извън канце-
ларията на нотариуса, при което не е посочено мястото и 
часа на извършване на нотариалното действие, съответ-

но мястото и часа на нотариалното действие задължител-
ни реквизити ли са на нотариалното удостоверяване на 
подписа върху частен документ.

Фактите по настоящото дело и изводите на въззивния 
съд във връзка с тях са следните:

Не е спорно по делото, че след смъртта на П. Й. И. и с вля-
зла в сила на 13.05.1987 г. съдебна спогодба за делба имотът 
е поставен в дял на Х. И. и М. И., срещу парично уравнение на 
дела на Ц. И., М. И. и Р. И.. Спорът е притежавала ли е М. И. 
права в собствеността към момента на смъртта си през 
2002 г., като ответниците по иска и сегашни касатори са 
твърдели, че е извършена доброволна делба от 9.09.2002 г. 
Въззивният съд е установил, че с пълномощно с нотариална 
заверка на подписа, рег. № г. М. И. е упълномощила Л. И. Т. 
да сключи с Х. И. договор за делба на процесния недвижим 
имот, който да остане в негова собственост срещу гри-
жите, които е полагал, полага и ще полага за нея докато е 
жива и й осигурява нормален и спокоен живот, като е отбе-
лязано, че удостоверяването е извършено извън кантората 
на нотариуса. Прието е, че нотариалното удостоверяване 
на подписа върху пълномощното е нищожно на основание 
чл.472 вр.чл.476, б.”а” ГПК /отм./, тъй като не е посочено на-
селеното място и точния адрес, където е извършено нота-
риалното действие, които са задължителен реквизит при 
изключението в чл.469, ал.3 ГПК /отм./ с оглед преценката 
дали нотариалното действие е извършено в съдебния район 
на нотариуса. Прието е с оглед извършеното оспорване, че 
не е доказана автентичността на подписа в пълномощно-
то и съответно упълномощаването е нищожно на основа-
ние чл.44 вр. чл.26, ал.2, пр.2 ЗЗД. Допълнително са изложени 
съображения за нищожност на договора за доброволна дел-
ба, тъй като не е уговорено парично уравнение, а е налице 
алеаторна уговорка, която за да произведе транслативно 
действие следва да се сключи във форма на нотариален акт 
съгласно чл.18 ЗЗД.

По основанието за допускане на касационно обжалване по 
чл.280, ал.1, т.3 ГПК: 

Нотариалното удостоверяване на подписа е регламенти-
рано в чл.589 ГПК /чл.486 ГПК-отм./. Досежно съдържанието 
на нотариалното удостоверяване чл.590, ал.1 ГПК препраща 
към 580 ГПК /чл.472 вр.чл.476, б.”а” ГПК-отм./, т.1 на който 
изисква задължително да се отбележат годината, месеца и 
деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на удосто-
веряването. Часът на удостоверяването се отбелязва, ко-
гато това би могло да има значение за правното действие 
на акта, както е например при завещанията. Отбелязване 
на мястото е необходимо с оглед преценка дали нотари-
усът е действал в рамките на своя териториален район, 
т.е. когато удостоверяването е извършено извън кантора-
та на нотариуса е необходимо да се отбележи населеното 
място, а ако то е недостатъчно за преценка местната 
компетентност – и общината.

По основанието за допускане на касационно обжалване по 
чл.280, ал.1, т.2 ГПК: 
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С решение № 577 от 5.06.2001 г. по гр.д. № 21/2001 г., ІІ г.о. 
е прието, че е действителен договор за доброволна делба, 
с който единия съделител е получил имота, срещу което е 
поел задължение за издръжка и гледане на майка си, а дру-
гите съделители са се съгласили, без да получат парично 
уравнение на дела си.

На основание чл.291, т.1 ГПК настоящият състав на ВКС, 
ІІ г.о. намира за правилна практиката в настоящото реше-
ние от 15.03.2010 г., постановено по гр.д. № 1125 по описа 
за 2009 г. на Софийски градски съд, ІV-а въззивен състав по 
следните съображения: по своята правна същност делба-
та е възмезден акт, уговорен от всички съсобственици 
или издаден от съда при участието на всички съсобстве-
ници, по силата на който съществуващата между тях съ-
собственост се прекратява и замества с отделни права 
на собственост върху отделни обекти, представляващи 
реални части от общия имот или отделни имоти от някол-
ко общо притежавани имущества, съразмерно с досегаш-
ните им дялове. Когато е невъзможно разпределение на об-
щото имущество съобразно дяловете на съделителите в 
съсобствеността разпоредбата на чл.69, ал.2, изр.2 от ЗН 
изрично предвижда, че при делбата неравенството на дяло-
вете се изравнява в пари. В ГПК също изрично се предвижда 
само възможността за парично уравнение при поставяне 
в дял на неподеляем делбен имот, но не и уравнение чрез 
друга насрещна престация. В т.8 на ТП 7/73 г. на ВС се дава 
тълкуване, че договора за делба, сключен в хода на делбено 
производство и одобрен от съда /спогодба/ има прехвър-
лително действие досежно вещите, предмет на делбата, 
вкл.и тогава, когато такъв предмет е една вещ, която по 
силата на спогодбата се поставя в дял на един съделител, 
а останалите получават парично уравнение, както и че ко-
гато със спогодбата се създават, изменяват или погася-
ват правоотношения, които не са предмет на делото за 
делба, този ефект не настъпва със самата спогодба, ако 
законът предвижда за това друга форма. Доколкото раз-
ликата между договора за доброволна делба и съдебната 
спогодба е само от гледна точка на изискванията за форма 
/договорът за доброволна делба следва да бъде сключен в 
писмена форма с нотариална заверка на подписите съглас-
но разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗС, а съдебната спогодба 
се сключва в писмена форма и се одобрява от съда/ то да-
деното тълкуване важи и при договора за доброволна делба. 

От изложеното следва, че при договор за доброволна 
делба може да бъде уговорено само парично уравнение на 
неравенството в дяловете, но не и алеаторна насрещна 
престация. Прехвърлянето на право на собственост, респ.
идеална част от право на собственост срещу задължение 
за издръжка и гледане, не съставлява делба и договорът 
следва да бъде сключен в нотариална форма съгласно чл.18 
ЗЗД. 

По основателността на касационната жалба: 
Основателен е доводът на касаторите за неправилно 

приложение на закона с оглед извода на съда, че нотариално-

то удостоверяване на подписа на М. Х. И. в пълномощното 
от 9.09.2002 г. е нищожно, поради липса на задължителен 
реквизит – посочване на населеното място и точен адрес, 
където е извършено нотариалното действие. У. надпис, по-
сочващ населеното място – [населено място] – на извърш-
ване на заверката на подписа е поставен на процесното 
пълномощно чрез щемпел, съобразно регламентираната в 
чл.17 от Наредба № 32 за служебните архиви на нотариу-
сите и нотариалните кантори /ДВ бр.12/1997 г./ възмож-
ност. Посочването на населеното място [населено място] 
е достатъчно, за да се установи, че действието е извър-
шено в района на действие на нотариуса, а следователно 
нотариалното удостоверяване е валидно.

Законосъобразен обаче е изводът на въззивния съд за ни-
щожност на договора за доброволна делба от 9.09.2002 г. С 
този договор недвижимия имот е поставен в дял на Х. П. 
И. и съпругата му И. Е. Х., като за уравнение дела на М. Х. И. 
същите се задължават да поемат грижите и издръжката 
й, така както са се грижили досега. За валидността на до-
говор за прехвърляне на вещни права срещу насрещна алеа-
торна престация законът изисква формата на нотариален 
акт, която в случая не е спазена. Уговорката за поемане 
на задължение за издръжка и гледане е пряко обвързана от 
постигнатото съгласие за прехвърляне дела от съсобст-
вения имот на М. И., като липсва изявление за наличие на 
парично уравнение на дела й, поради което и договорът от 
9.09.2002 г. се явява нищожен.

С оглед изложеното следва, че законосъобразен е изво-
дът на въззивния съд, че след смъртта на М. Х. И. върху про-
цесния недвижим имот е възникнала съсобственост между 
страните при посочените права, поради което въззивното 
решение следва да бъде оставено в сила.

Ответниците по касационната жалба не са представили 
доказателства за направени в настоящото производство 
разноски, поради което такива не следва да им се присъж-
дат.

По изложените съображения и на основание чл.293 ГПК 
Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско 
отделение 

Р Е ш И :
оСтаВЯ В Сила решение от 15.03.2010 г., постановено 

по гр.д. № 1125 по описа за 2009 г. на Софийски градски 
съд, ІV-а въззивен състав.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

В същия смисъл е и ТР № 3/2013г. на ОСГК т.2



В  п А М Е Т  Н А  В А Л Е Р И  п Е Т Р О В

Хвърчащите хора

Те не идат от Космоса, те родени са тук, 

но сърцата им просто са по-кристални от звук, 

и виж, ето ги – литват над балкони с пране, 

над калта, над сгурията в двора 

и добре, че се срещат единици поне 

от рода на хвърчащите хора.

А ний бутаме някакси и жени ни влекат, 

а ний пием коняка си в битов някакъв кът 

и говорим за глупости, важно вирейки нос 

или с израз на мъдра умора 

и изобщо – стараем се да не става въпрос 

за рода на хвърчащите хора.

И е верно, че те не са от реалния свят, 

не се срещат на тениса, нямат собствен ‘Фиат’. 

Но защо ли тогава нещо тук ни боли, 

щом ги видим да литват в простора - 

да не би да ни спомнят, че и ний сме били 

от рода на хвърчащите хора?
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