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УВАЖАЕМА Г-ЖО НАЙДЕНОВА,
Във връзка с постъпило Ваше писмо вх. № 04-01-61/15.05.2015 г., Ви уведомявам 

за следното:
Агенция по вписванията осъществява регистърно производство, коренно различно 

от нотариалното производство предвидено по закон.
Производството по вписване е едностранно охранително производство, в чийто 

рамки не е допустимо да се разрешават правни спорове. Касае се за акт на безспорна 
администрация, оказване на съдействие при законосъобразно развитие на граждански 
правоотношения.

Съдията по вписванията не е орган, който има правомощия да контролира 
дейността на нотариуса. Като се има предвид основната цел на вписването – осигуряване 
на публичност и противопоставимост, то не може да се възложи на съдията по 
вписванията да проверява материалноправните предпоставки на вписания акт. Ако този 
акт страда от някакви пороци, оповестяването му улеснява защитата срещу тях, защото 
дава възможност на заинтересованите да се запознаят със съдържанието на акта и при 
наличие на правен интерес – да го атакуват пред съда. Именно в рамките на спорното 
съдебно производство могат в пълна степен да бъдат осигурени правата на всички 
засегнати от вписания акт лица и спорът да бъде решен със сила на пресъдено нещо.

Такъв спор пред съдията по вписванията не може да бъде заявен, нито пък той би 
имал право да откаже вписване под предлог, че съществуването на такъв спор му е 
известен или защото би могло да възникне такъв. Недопустимо е да се отказва вписване на 
акт за сделка с недвижим имот по съображения, че той не отговаря на изискванията за 
самостоятелен обект (невъзможен предмет), по съображения, че със сделката се цели 
постигане на забранен резултат (заобикаляне на закона); по съображения, извлечени от 
пар.6-8 ПР ЗУТ (нарушения на закона и невъзможен предмет); по съображения за 
несбъдване на предвидено в договора отлагателно условие; по съображения, че с 
нотариален акт за поправка или изменение на предходен нотариален акт се подменя 
съдържанието на първоначално съставения акт.

Нотариусът е длъжностното лице, което изследва собствеността и изготвя 
актовете, защитава интересите на страните, като удостоверява тази собственост в 
надлежно оформен акт. Съдията по вписванията няма право да разглежда съдържанието на 
тези актове по същество и да оспорва тяхното съдържание, а само съблюдава спазени ли 
формалните изисквания на закона относно оформянето им, а служителя по вписванията 
при Агенция по вписванията нанася само технически тези актове в регистъра. 
Недопустимо е да се отказва вписване на акт за сделка с недвижим имот по съображения 
за самостоятелен обект (невъзможен предмет), по съображения, че със сделката се цели 
постигане на забранен резултат (заобикаляне на закона), по съображения, извлечени от § 
6-8 ПР ЗУТ (нарушения на закона и невъзможен предмет), по съображения за несбъдване 



на предвидено в договора отлагателно условие.
Съгласно ЗННД чл. 73, ал.1 Нотариусът носи имуществена отговорност за 

вредите, причинени от виновно неизпълнение на неговите задължения, съгласно Закона за 
задълженията и договорите, но не повече от удостоверения материален интерес. Той е 
длъжностното лице, което изследва собствеността и изготвя актовете, защитава 
интересите на страните, като удостоверява тази собственост в надлежно оформен акт.

Дори съдията по вписванията няма право да разглежда съдържанието на тези 
актове по същество, а само съблюдава спазени ли формалните изисквания на закона 
относно оформянето им, дали е между същите страни и т.н., за да постановят вписване, да 
не говорим за служителя по вписванията, който нанася само технически тези актове в 
регистъра. Агенция по вписванията не е удостоверителен орган за собственост, а 
осъществява регистърно производство, коренно различно от нотариалното производство 
предвидено по закон.

С оглед изложеното, следва да ангажирате компетентните съдебни органи за 
защита на своите права по законоустановения ред.

С уважение,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (Подпис, не се чете)
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