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Уважаеми Всички,

Преди да Ви пиша за това, за което искам да Ви пиша, ще Ви разкажа една действителна случка 
от една твърде далечна за много редови българи, но твърде близка за по-голямата част от Вас 
страна – Франция.

Строителен инженер – експерт от Лазурния бряг, лично мене познат, сключил договор с френска 
фирма за вътрешно оформление и украса, да му налепи тапети с шарки в една стая от неговата 
къща, които тапети той закупил и предоставил за целта на фирмата. Една бодра сутрин в един 
слънчев ден пристига майсторът на тази фирма и след като инженерът му предава тапетите с 
шарките и го разполага в стаята, в която ще ги лепи, последният тръгва на работа по обектите си 
в близките околности.

По една голяма случайност, в същия този слънчев ден съпругата на инженера останала в къщи, 
за да си свърши някаква нейна къщна работа. И понеже била много любопитна и радостна от 
идването на майстора отишла след близо 1 час в ремонтираната стая да погледне как той лепи 
тапетите.  И  като  отишла,  какво  си  мислите,  че  видяла  ?  Нашият  майстор  вече  бил  нарязал 
тапетените рула на парчета съобразно височината на стените и даже вече бил залепил 3 парчета 
като тъкмо в този момент полагал четвъртото. Всичко свършено дотук от майстора било добре 
само с едно малко изключение – при лепенето на парчетата върху стената майсторът ги лепял 
добре, но не следвал шарките на тапетите. Стъписана от видяното, тя отишла в съседната стая и 
се обадила на съпруга си по мобилния телефон да дойде веднага и да види какво чудо става с 
неговия майстор – тапетаджия. 

По една още по-голяма случайност в този момент инженерът се намирал в колата си наблизо и за 
няколко минути успял да се прибере у дома, за да види какво чудо става и за какво точно го вика 
съпругата му. Като влязъл в ремонтираната стая той видял същото, което преди няколко минути 
видяла и съпругата му – тапетените парчета били залепени отвесно и качествено, но шарките не 
следвали от едното парче в другото. Съвсем спокойно, без да се нервира и крещи, инженерът 
попитал учтиво майстора си защо при лепенето на тапетените парчета вертикално на стената 
едно до друго той не ги полагал така, че шарките от предходното да продължават в шарките на 
следващото парче. А майсторът също така съвсем спокойно му отговорил, че инженерът го бил 
ангажирал само да лепи (качествено !) тапетите му, но не и, в допълнение, да следва шарките в 
тях  при  лепенето.  Погледнато  от  този  ъгъл,  изпълнението  на  договора  за  лепене  на  тапети 
наистина било безупречно и нашият майстор наистина се учудил на въпроса на инженера, щом 
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като не било договорено изрично при лепенето на тапетите да се следват шарките им. Спирам с 
тази случка дотук и оставям на всеки от Вас да отгатне как е приключило всичко с лепенето на 
тези шарени тапети.  Предполагам, че поне неколцина от Вас ще си имат особено мнение по 
въпроса и ще разберете защо след като подир това кратко встъпление сега се върна на онова, за 
което исках да Ви пиша. 

Исках да Ви пиша и ще Ви пиша, как три съдийки от най-върховния български съд, БРАНИСЛАВА 
ПАВЛОВА,  ЛИДИЯ  РИКЕВСКА  и  ТЕОДОРА  ГРОЗДЕВА,  последната  и  като  съдия-докладчик, 
съдят гражданството и как това гражданство вижда правовата държава в България, след като 
такива  три  съдийки  си  изпълнят  служебното  задължение  да  отсъдят  (разбира  се,  те  са 
несменяеми и неуволняеми, и никой не може да ги пита как го правят), и то в името на народа, за 
онези, които все още не са го разбрали. Сами ще се убедите, че между лепенето на тапетите на 
френския майстор-тапетаджия и  съденето  на  тези  три  български  най-висши съдийки  разлика 
голяма няма.  Затова  и правовата държава в  България изглежда като една налепена от  този 
майстор стая с тапети на шарки. Но по-скоро, преценете сами!

През миналия юни заедно с родителите ми обиколихме нотариусите из град Пазарджик с молба 
да ни изповядат в един нотариален акт договор за дарение на гараж и изба под него, които те 
бяха  придобили  по  давност,  но  за  които  нямаха  документ  за  собственост.  След  като  при 
предварителното допитване до почти всички нотариуси те се запънаха единодушно и не искаха 
да извършат сделката в един, вместо в два нотариални акта, със съответното събиране и на 
двойна нотариална такса, се наложи да си избера някой от тях, който да ми направи формален 
отказ, за да го жалвам после пред окръжния съд, който пък от своя страна да го отмени и да 
разпореди изповядането на договора в  един,  а  не  в  два нотариални акта.  При избора си  на 
нотариус реших да се спра на един от нотариусите от новоизлюпената трета вълна от края на 
2008 година, които имаха само няколко месеца частна нотариална служба, но за сметка на това 
явно бяха изучили вече всички мурафети на старшите вече нотариуси от първите две вълни.

Речено – сторено, отидох при нотариуската Милена Минкова, софиянка, която през 2008 година 
бързо-бързо беше намерила пътя към истината и живота и от търговка-директорка на болнично 
акционерно дружество за няколко месеца (Кюстендилска окръжна болница АД – защо Кюстендил, 
след като тя е от София, и защо на болница, след като тя е юристка, един Бог знае !)  изведнъж 
“спечелила” място за нотариус в Пазарджик и отворила нотариална кантора на пъпа на този град, 
така да се каже над кабинета на кмета.

При подаването на молбата за определяне на ден и час за изповядване на проектираната от мен 
и родителите ми сделка, ведно с приложените към нея проекто-нотариален акт и описаните в него 
документи, въпросната нотариуска Минкова ми събра и половината от нотариалната такса, 60 
лева  и  50  стотинки  –  по  старата  тарифа  действаща  до  1  юли  2009  г.,  за  искания  от  мен 
нотариален  акт  –  като  основание  за  събирането  на  тази  пари  тя  посочи  в  разписката  (тук 
приложена) – проверка на проект на документ – точка 22 от Тарифата за нотариалните такси. 
Макар, че документите не ги бях дал за проверка, а направо за извършване на проектирания от 
мен нотариален акт, реших да не влизам в излишен спор за събирането на тази сума пари, като 
се  надявах,  че  след  като  съдът  отмени  очаквания  отказ  на  нотариус  Минкова  да  извърши 
нотариалната сделка съобразно предоставения й проект, тези пари ще бъдат приспаднати при 
внасянето на окончателната нотариална такса. Да, но само си се надявах. Ще обясня по-нататък 
какво стана с тези пари и как те “изгоряха” при извършването на нотариалния акт за дарение в 
резултат на отмяната от съда на отказа на нотариуската Минкова да го извърши. 

Та  сега  сме  още  в  месец  юни  по  времето  на  отказа  на  нотариуската  Минкова,  който  отказ 
обжалвам веднага пред Пазарджишкия окръжен съд. Разбира се, за целта трябваше да внеса и 
15 лева държавна такса за жалбата извън банковата глоба от 2 лева, която държавна такса също 
ми  изгоря  (ще  разберете  защо  по-късно),  макар  причината  за  нейното  внасяне  да  беше 
незаконният  отказ  на  нотариуската  Минкова,  който  в  края  на  краищата  беше  отменен  от 
върховния касационен съд. За производството пред окръжния съд си ангажирах срещу 300 лева 
адвокат, който да ми води делото. При представени от него правни аргументи на 7 страници без 
въздух  между  редовете,  окръжните  съдийки  ПЕНКА  ЯНЕВА,  същата  и  съдия-докладчик, 
ЕЛЕОНОРА СЕРАФИМОВА и  АЛБЕНА ПАЛОВА,  решиха криво-ляво  за 2-3  седмици въззивно 
частно гражданско дело №537 по описа за 2009 г., като потвърдиха отказа на нотариуса с мотиви 
на 7 реда, в които не бе взето абсолютно никакво отношение по същината на нашите правни 
аргументи, а те бяха отхвърлени накуп с гениалната формула, че били само “една теоретична 
разработка”, а Нотариусът бил длъжен да спазва ……….. действащия закон.

При  това  положение,  волю-неволю,  окръжните  съдийки  ме  пратиха  да  се  жалвам  пред 
върховните. И за там пак по същия начин трябваше да се плаща също толкова държавна такса, 
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банкова глоба и адвокатски хонорари. И така, след като отново се изръсиха парите и жалбата се 
написа, тя заедно с делото на Пазарджишкия окръжен съд кацна на 11 август в деловодството на 
върховния касационен съд. И там вече започна ……….. голямото чакане. То не беше един месец, 
то не бяха два месеца, то не бяха три месеца. Изведнъж реших малко да поразмърдам нещата и 
на 4 ноември изпратих по факса до главната инспекторка на съдебната власт дисциплинарна 
жалба (тук приложена), както и копие от нея до председателя на върховния касационен съд. И 
тутакси, за един-два дена върховните ни съдийки БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, ЛИДИЯ РИКЕВСКА и 
ТЕОДОРА  ГРОЗДЕВА,  последната  и  като  съдия-докладчик,  « решиха »  на  6  ноември  моето 
частно  гражданско  дело  №493  по  описа  за  2009  г.,  като  постановиха  определение  (тук 
приложено), и това е още по-малко за вярване, в моя полза. Дали мотивите на върховните ни 
съдийки са хубави или лоши, няма сега да коментирам, както се казва, глас върховен – глас божи. 
Като видях на сайта на върховния касационен съд това определение (незнайно защо сега там го 
няма окачено !), още на 9 ноември, понеделник, изпратих втори факс до главната инспекторка на 
съдебната  власт  и  председателя  на  върховния  касационен  съд,  с  който  ги  уведомявах,  че 
оттеглям подадената от мен предната седмица дисциплинарна жалба.

На  дисциплинарната  жалба  отговор  от  главната  инспекторка  на  съдебната  власт  така  и  не 
получих – нито че е регистрирала постъпването на жалбата, нито че е правено нещо по нея, нито 
че  е  регистрирала  оттеглянето  й.  Сигурно  е  била  много  заета  през  това  време  другарката 
(грешка,  госпожата  май  вече  беше)  Анна  Караиванова  да  си  прави  предложението,  и  то 
забележете – дълбоко мотивирано, до Висшия съдебен съвет да й дадат 5432 лева коледен 
бонус  „за  цялостен  принос  към  съдебната  власт",  но  и  не  само  на  нея  (пуста  щедрост, 
задължава !), а и на самия Висш съдебен съвет (все „за цялостен принос към съдебната власт“, 
разбира се, макар никой друг да не го вижда този принос къде е и какъв е, но карай да върви !) 
http://www.novinar.net/news/vss-si-dade-koledni-bonusi-v-razgara-na-krizata_MzEzODszOQ==.html 

За сметка на това председателят на върховния касационен съд отговори. За отговор другарят 
(грешка и за него,  господинът вече май беше) Лазар Груев,  отговори,  но знаете ли какво ми 
отговори – по-добре го вижте сами този отговор, за да му се възхитите и Вие (тук приложен). 
Значи  аз  му  подавам  дисциплинарна  жалба  за  бавност  на  съдиите  му  като  техен 
административен  ръководител,  а  той  ми  дава  справка  от  деловодството  за  постъпването, 
движението  и  решаването  на  частното  ми  гражданско  дело,  като  дори  не  е  пропуснал  да 
отбележи, че « след постановяване на горецитираното определение същото е публикувано и на 
интернет  страницата  на  Върховния  касационен  съд »  -  да,  това  ще  да  е  най-важното, 
публикуването на определението. А за бавността – ни ума, ни дума ! Та нали аз за това му пиша, 
да се жалвам от бавността, и той после да ми каже има ли и за него бавност, няма ли, по чия 
вина, или без вина, и ако има вина на някой за бавността, какви дисциплинарни мерки е взел 
срещу виновните лица, и ако не е взел такива мерки, то по какви причини. И накрая след един 
такъв отговор ни в клин, ни в ръкав, е подписал писмото с “проф.” за професор. Професор по 
какво обаче не е ясно, по право ли, по криво ли, или по нещо друго ? И професор на какви ? - на 
нормални ли, на малоумни ли, или на полуумни, щом не може да разбере що е то дисциплинарна 
жалба за бавност и не знае какво точно се прави по нея, когато тя се разглежда. И как един такъв 
„професор“ е станал първият български съдия, като преди това е трупал трудов стаж, заплати и 
бонуси  в  българския  конституционен  съд,  това  един  дядо  Господ  го  знае.  Или  по-скоро 
кадровиците на съдебната ни власт, може би, може би ..... 

Но нека да оставим това кратко отклонение за дисциплинарната жалба за бавност и да се върнем 
отново на темата. Всичко хубаво в определението на върховните ни съдийки, освен едно нещо: 
забравили да се произнесат по искането за присъждането на направените от  мен деловодни 
разноски в размер на 634 лева (определение тук приложено). Щом такава била работата за най-
неволно опущение по невнимание – няма лошо. Хоп,  веднага една допълнителна молбица за 
допълване на определението на върховните ни съдийки в частта му за разноските. Да, ама не ! 
Както научаваме от второто определение (ПРИЛОЖЕНО ТУК и публикувано на интернет сайта на 
върховния касационен съд, но на мястото на предходното определение, което естествено изчезна 
от там и вече не може да се чете на този интернет сайт – разбирате ли, другарки и другари, 
просто  няма  място  за  двете  определения  в  компютърната  ни  програма  !),  произнесено  на 
4.12.2009  г.,  което  тези  премъдри  съдийки  са  кръстили  за  “изменение”  на  първото  им 
определение, макар то всъщност да е за “допълването” му, работата била по-инаква: 

“ПРОИЗВОДСТВОТО  ПО  ИЗДАВАНЕ  НА  НОТАРИАЛЕН  АКТ  Е  ОХРАНИТЕЛНО  ПО  СВОЯ 
ХАРАКТЕР  И  ЗА  НЕГО  ВАЖАТ  ОБЩИТЕ  ПРАВИЛА  НА  ГПК  ЗА  ОХРАНИТЕЛНИТЕ 
ПРОИЗВОДСТВА. А СЪГЛАСНО ЧЛ. 541 ОТ ГПК РАЗНОСКИТЕ В ТЕЗИ ПРОИЗВОДСТВА СА ЗА 
СМЕТКА НА МОЛИТЕЛЯ, ДОРИ И КОГАТО ОХРАНИТЕЛНИЯТ ОРГАН (В СЛУЧАЯ НОТАРИУСЪТ) 
Е ПОСТАНОВИЛ НЕПРАВИЛЕН ОХРАНИТЕЛЕН АКТ.”
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Ерго, според нашите 3 премъдри съдийки, които незнайно как са се промушнали в тайните дебри 
на най-върховното ни съдилище ( и особено докладчичката между тях, за която се чу, че била 
супер  ценен  „кадър  –  протеже“  на  по-горния  „професор“ 
http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2008/07/16/527068_naznacheniia_po_shefski_po_vurhovete_na_sudeb
nata_vlast/ ), всички облаги от нотариалната дейност на частните нотариуси са за тях, а всички 
тежести от същата тази дейност са за населението. Казано на езика на широката народна маса, 
частните  нотариуси  могат  само  да  вземат  пари  от  гражданите  и  фирмите,  и  по  закон  им  е 
забранено да дават пари на същите тези граждани и фирми, макар очевидно последните да са 
потърпевши от незаконните им действия (в случая бездействия, какъвто е настоящият отказ).

Ако ще е така, то и баба знае и няма нужда много-много да разбира от право и да се поти на 
някакви си  там “конкурси”  за  нотариуси.  А  то  че е  така,  така си  е.  Хайде,  първата  вълна на 
нотариусите мина метър в мъглата и там не се разчу какво и как. Но на втората вълна нещата 
започнаха да се поизясняват и даже научаваме от вестниците, че били произвеждани нотариуси 
дори и без да са притежавали изискуемия от Закона за нотариусите и нотариалната дейност две-
годишен юридически стаж. Така например научаваме от ВЕСТНИК “168 часа”,  18-24 декември 
2009,  страница 9,  в  статия (тук  приложена)  озаглавена “ФИДОСОВА СТАНАЛА НОТАРИУСКА 
СЪС  СЪМНИТЕЛНИ  ДОКУМЕНТИ”,  че  настоящата  Герберка-депутатка  от  Монтана  била 
допусната до участие в конкурса за нотариуси през юли 1998 година, макар да била издържала 
държавните изпити по право през октомври 1996 г.  (момент на дипломирането й като юрист). 
Както се разбира от вестника, по случая била подадена тъжба в Софийска районна прокуратура 
(предполага се за ползване на документ с невярно съдържание – престъпление по член 316 във 
връзка с член 308 ал. 2 от Наказателния кодекс). Тъжбата си е подадена, но по нея прокурорите, 
начело с най-главния им, си мълчат като риби, което изглежда като още по-голям абсурд на фона 
на  настоящата  длъжност,  която  заема  въпросната  нотариуска  Фидосова  –  председател  на 
комисията по правни въпроси в настоящето народно събрание на Бойко Борисов. Или може би 
тук престъпление изобщо няма от страна на нотариуската Фидосова, а просто хората в комисията 
за конкурса за нотариуси не са забелязали, че й е липсвал изискуемият минимален 2 годишен 
юридически стаж….. И познайте кой ги е гледал книжата на госпожата ? Един герой, който е бил 
председател на комисията за провеждане на конкурса за нотариуси през 1998 година, след това 
главен (но не и гладен) прокурор, после посланик,  после магазинер от Плод-Зеленчук,  а сега 
незнайно  какъв и  незнайно  къде  –  Никола Филчев,  който  отчиташе триумфално  минимум 30 
милиарда лева загуби за държавата от приватизацията, но в същото време не вкара в затвора 
нито  една  едра  риба  за  големите  престъпни  приватизационни  далавери  (разбира  се,  на 
прокурорите все съдиите им пречат, или както се казва, ние ги хващаме, те ги пущат, нали !). А че 
си е заслужавало нотариуската Фидосова да стане нотариуска, си е заслужавало: по нейни думи 
публикувани в печата била “заработила” 300 000 лева само за последните една-две години преди 
да станела депутатка миналото лято http://dnes.dir.bg/2009/11/24/news5426642.html 

Та тези така наречени “конкурси”  за  нотариуси до такава степен се “раздвижиха”,  че дори на 
последния от 2008 година изгряха и утвърдени порно-звезди, както ще видите от публикацията на 
страница  54  на  вестник  “Уикенд”,  30  май  –  5  юни  2009  г.,  посветена  на  новоизлюпената 
нотариуска Линка Чуткина от Несебър (тук  приложена).  Разбира се,  всички дотук  разработени 
“схеми” за заобикаляне на конкурса, специално за заемане на местата за нотариуси в София, но и 
в други апетитни съдебни райони, продължиха да се усъвършенстват и доусъвършенстват. Така 
например в началото на годината предишната министърка на правосъдието и активна боркиня 
срещу  корупцията,  Меглена  Тачева,  изстреля  тихомълком  от  Пазарджик  и  Пловдив  точно  в 
центъра  на  София  съответно  нотариусите  Анна  Цочева  Найденова  (№ 558)  и  Георги  Илиев 
Георгиев (№ 637). За да не остане по-долу, настоящата министърка на правосъдието и още по-
активна  боркиня  срещу  корупцията,  Маргарита  Попова,  раздаде  цяла  торба  с  коледни  и 
новогодишни подаръци, като премести със заповед от 15 декември 2009 г. следните нотариуси, 
всичките „с разни проблеми“  http://legalworld.bg/show.php?storyid=18672 

1. Димитър Атанасов Александров - от Пазарджик в София;
2. Цвета Дечева Мушекова – от Пловдив в София;
3. Евгения Любенова Братоева – от Перник в София;
4. Петьо Цанев Петров – от Бургас в София;
5. Сергей Янков Янков – от Велинград във Варна;
6. Кънчо Ицков Ицков – от Провадия във Варна;
7. Милена Евгениева Георгиева – от Пловдив в София;
8. Мария Георгиева Енева – от Плевен в София;
9. Стилиян Димитров Чернев – от Русе в Трявна;
10. Красимир Георгиев Бележков – от Трън в София.
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Предполагам,  че  между  тези  имена  случайни  няма,  но  обърнете  по-специално  внимание  на 
последното  име  –  КРАСИМИР  ГЕОРГИЕВ  БЕЛЕЖКОВ.  Преди  да  се  яви  на  “конкурса”  за 
нотариуси през 2008 г., този младеж усърдно е трупал стаж като помощник-нотариус в кантората 
на майка си, ЧАЙКА БЕЛЕЖКОВА, навремето Първи Нотариус на София в държавния нотариат, 
после Първа председателка на новосъздадената камара на частните нотариуси, а и преди и сега 
преуспяваща нотариуска в София. И така, като обявили поредния конкурс за нотариуси, нашият 
Краси /моля да не го бъркате с Краси Черничкия/, решил и той да си пробва късмета. Дотук няма 
нищо лошо, нито впечатляващо. Впечатляващото е в избора на районите, в които той изявил 
желание да практикува: 1.ТРЪН, 2. ПЛОВДИВ и 3. МАЛКО ТЪРНОВО. На първо място изборът на 
Краси попаднал на Трън като трън – при население на целия съдебен район от 4 743 жители (към 
21.07.2005 г.), там и цял половин частен нотариус не може да си изкара прехраната, защото, при 
заложен в закона минимален брой население от 10 000 човека за откриване на едно място за 
частен  нотариус  и  с  оглед  икономическата  западналост  на  този  Трънлив  край,  приходите  от 
нотариалната му дейност едва ли биха му стигнали да си покрие само разходите за осветлението 
и отоплението на кантората му, без да броим плащаните от него задължителен членски внос на 
нотариалната камара, професионална застраховка и здравни и пенсионни минимални осигуровки 
и т.н.  Така че, всички го разбраха, всеки който се е засилил да се установява като нотариус в 
Трън, а там на всичкото отгоре отпуснатите бройки за нотариуси са 2 (има си хас, нали трябва да 
има конкуренция между частниците), е или икономически самоубиец, или психически невменяем, 
защото не разбира свойството или общественото значение на действията си. Но да речем, че тук 
станала някаква си грешка на писеца, и желанието на Краси да работи като нотариус в Трън не 
отговаряло на истинската му воля. И наистина, второто му желание било за Пловдив, а там от 
Трън скача вече на меко, ако, не дай си Боже, някой вземе да го измести, без да иска, от златния 
му Трън – то всичко може в една луда държава, даже и за нотариуси в Трън да има неудържим 
наплив !  Третото желание на Краси,  от  големия Трън,  през мекия Пловдив,  та чак  на Малко 
Трънче в Малко Търново, обаче не се вписва в никаква нормална логика на участие в конкурса за 
нотариуси, защото тук вече просто няма място за грешка на писеца. А Малкото му Търново също 
като големия Трън ,  е с население от само 4 205 души ( към 21.07.2005 г.),  и  значи нашият 
смелчага Краси Бележков съвсем твърдо и (само)уверено тръгнал да се самоубива икономически 
като нотариус, ако не в Трън, то през Пловдив, та чак в Малко Търново, и то, предполага се, с 
майчината си помощ, която била решителна в устоите срещу конкуренцията на другите кандидат-
нотариуси-самоубийци от голямото Трън чак до Малкото Търново ..... Освен ако нещата не стоят 
така, както изглеждат, и единствената реална цел на отварянето на нотариална кантора на Краси 
Бележков в Трън или Малко Търново e тя да се затвори по най-бързия начин, като се издейства 
някъде другаде свръх-доходоносно място, примерно в центъра на София в кантората на майка си 
(или някъде наблизо, евентуално). И както било писано, тъй и станало, и Краси литнал като волно 
пиле от Трън и кацнал в маминото гнездо на Чайка в центъра на София. Но защо мислите, че той 
напуснал  току-така  уютния  си  Трън,  за  който  толкова  много  мечтаел още докато  бил  дете  в 
детската градина ? Една малка справка в регистъра на нотариалната камара ( http://www.notary-
chamber.org ) показва, че Краси си има по-малък брат, Калин, който уверено е тръгнал по дирите 
на батко си и сега набира стаж като помощник нотариус в нотариалната кантора на майка Чайка, 
докато  се  отвори  следващият  парашут  (грешка,  моля  Ви  се,  конкурс  !)  за  нотариуси  и  той 
„спечели“ опразненото място на батко си в Трън, а може би и го задмине и кацне като прелетна 
птичка в другото топло гнезденце в Малко Търново, и така опознае по-добре надлъж и нашир 
Родината си, за да я обикне,  и то до такава степен, че от тази обич вземе да заработи като 
нотариус в Трън ли, в Малко Търново ли  – на загуба и той, но на ползу роду ….

Но да спра дотук и с нотариусите, и с конкурсите им, че май пак се поотклоних от темата на 
настоящето отворено писмо за професионалната гражданска отговорност на частния нотариус за 
виновно причинените от него вреди на клиентите му. То за отклонение, не е съвсем отклонение, 
защото в края на краищата, както се казва, всички пътища водят до Рим, и накрая всички абсурди 
в България намират общото си обяснение във всеобщата корупция – (парица, царица, както е 
рекъл  народът  !),  но  нека  все  пак  сега  да  погледнем  по-отблизо  и  тази  така  наречена 
професионална гражданска отговорност на частния нотариус и разберем има ли тя благодатна 
почва у нас или е ударила на як камък.

Значи,  според  нашите  мъдри-премъдри  върховни  съдийки,  БРАНИСЛАВА  ПАВЛОВА,  ЛИДИЯ 
РИКЕВСКА  и  ТЕОДОРА  ГРОЗДЕВА,  и  най-вече  според  последната  между  тях  като  съдия-
докладчик,  професионалната  имуществена  отговорност  на  частните  нотариуси  е  НУЛА,  и  то 
ГОЛЯМА  КРЪГЛА  НУЛА,  защото  така  пишело  в  член  541  от  новата  свещена  книга  на 
горепосочените автори, наречена Граждански Процесуален Кодекс. А дали е така, кой, ама кой 
ще ми каже ?
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Нека за всеки случай, преди да се поровим из златните книги, да видим какво е измислила някоя 
умна глава за професионалната имуществена отговорност на съдебните изпълнители. И така, 
четем в  същата нова свещена книга следното:

ОТГОВОРНОСТ НА СЪДЕБНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВРЕДИ    
ЧЛ.  441.  (ИЗМ.  -  ДВ,  БР.  50  ОТ  2008  Г.,  В  СИЛА  ОТ  01.03.2008  Г.)  ЧАСТНИЯТ  СЪДЕБЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ ОТГОВАРЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ.  45  ОТ ЗАКОНА ЗА  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И 
ДОГОВОРИТЕ  ЗА  ВРЕДИТЕ,  ПРИЧИНЕНИ  НА  ДЛЪЖНИКА  ОТ  ПРОЦЕСУАЛНО 
НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.  ЗА СЪЩИТЕ ВРЕДИ,  ПРИЧИНЕНИ 
ОТ ДЪРЖАВНИЯ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ,  ОТГОВОРНОСТТА Е ПО ЧЛ.  49  ОТ ЗАКОНА ЗА 
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ.

Интересно защо тук се говори само за вредите причинени от частния съдебен изпълнител на 
длъжника,  а  са  пропуснати  вредите  нанесени  на  кредитора  и  на  третите  лица,  като  че  ли 
кредиторът и третите лица не могат също да търпят такива вреди от незаконните действия или 
бездействия  на  съдебния  изпълнител.  Но  хайде,  да  кажем,  че  тази  малка  подробност  не  е 
заслужила височайшето внимание на въпросните височайши особи и те са си разработвали само 
въпроса за отговорността на съдебния изпълнител към длъжника. И по този въпрос решенията са 
направо изумителни: ако съдебният изпълнител е частник, той ще си отговаря с кесията по член 
45 от закона за задълженията и договорите, но ако е държавен чиновник, тогава кредиторът ще 
плаща  за  професионалните  му  грешки  на  основание  член  49  от  закона  за  задълженията  и 
договорите.  И  откъде-накъде  аз  като  кредитор:  1.  хем  ще  си  платя  държавните  такси  за 
съответните  изпълнителни действия на  държавния съдебен изпълнител,  2.  хем този съдебен 
изпълнител срещу внесените от мен пари няма да ми извърши качествено платените от мен 
негови законни изпълнителни действия, и 3. хем на всичкото отгоре ще трябва аз да плащам на 
длъжника  си  за  това,  че  немарливият,  неграмотен  или  подкупен  държавен  чиновник  му  бил 
причинил вреди, представете си, „по моя вина“ !  Къде го чукаш, къде се пука ? И това ми го 
изковали в златен закон,  за което им платили един милион и шестстотин хиляди евро пари ! 
Пълна лудница !

Обаче нека кредиторите да бъдат пишманите и да ходят при държавните съдебни изпълнители 
да им плащат за магариите, които ще вършат срещу длъжниците. Ха, за пишмани, май не са 
много пишмани, защото и те си гледат интереса и не ходят с апетитните дела при държавните 
съдебни  изпълнители,  а  си  въртят  далаверите  с  частниците,  нали  последните  носят  изцяло 
„гражданската отговорност за вреди“ към длъжниците по изпълнението. То колко и частниците я 
„носят“  на  практика  тази  отговорност  в  свръх-развитата  ни  правова  държава,  е  съвсем  друг 
въпрос и можете да го видите от мегаскандалите с частните съдебни изпълнители например във 
Варна  тук  -  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=309701 Така  или  иначе,  в  една  нормална 
правова държава при толкова золуми застрахователите на частните съдебни изпълнители досега 
да бяха фалирали. Но в България и те са на печалбааааа ......., включително и защото твърде 
често  тези  золуми  се  потвърждават  като  „законни“  от  окръжния съд  –  ПЪРВА И ПОСЛЕДНА 
инстанция  по  обжалване  на  действията  на  съдебния  изпълнител,  защото  това   Върховен 
касационен съд в София го няма на географската карта при обжалване на действията на частния 
съдебен изпълнител, макар понякога там да се разиграват интереси за милиони (членове 436 ал. 
1 и 437 ал. 4 от ГПК) . Е това е то, правовата държава Булгаристан, а защо не и Вулгаристан !

И  ако  все  пак  предположим,  че  един що-годе  правно  просветлен кредитор  ангажира частния 
съдебен изпълнител, защото в този случай няма да носи гражданска отговорност към длъжника 
за професионалните му грешки (и престъпления !), а пък този частен съдебен изпълнител вземе 
та се издъни (дали без да иска, дали по поръчка, каквато изглежда е сега масовата практика в 
България, е отделен въпрос), то какво ще стане с незаконно увредения длъжник, особено когато е 
претърпял  значителни  имуществени  вреди  ?  Съгласно  въпросния  член  441  от  гражданския 
процесуален кодекс /НОВ/ той ще се обърне към частния съдебен изпълнител с искане да го 
обезщети доброволно. Но пък ако частният съдебен изпълнител иска да обезщети длъжника, а не 
може, защото няма толкова имущество, тогава какво ? 

Тогава някоя умна глава е записала в закона за частните съдебни изпълнители това:

ЗАСТРАХОВАНЕ
ЧЛ. 25. (1) ЧАСТНИЯТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ СЕ ЗАСТРАХОВА ЗА ВРЕМЕТО НА СВОЯТА 
ДЕЙНОСТ  ЗА  ВРЕДИТЕ,  КОИТО  МОГАТ  ДА  НАСТЪПЯТ  ВСЛЕДСТВИЕ  НА  ВИНОВНО 
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
(2)  МИНИСТЪРЪТ  НА  ПРАВОСЪДИЕТО  ИЗДАВА  НАРЕДБА  ЗА  ОБЩИТЕ  УСЛОВИЯ, 
МИНИМАЛНАТА  ЗАСТРАХОВАТЕЛНА  СУМА,  РЕДА  И  СРОКА  ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ  НА 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО АЛ. 1.

7

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=309701


Освен  това  пак  тази  умна  глава  е  записала,  че  за  неизпълнението  на  това  си  законово 
задължение  частният  съдебен  изпълнител  носи  дисциплинарна  отговорност,  водеща  в  една 
нормална правова държава до лишаването му от правоспособност – в случая за срок от 3 месеца 
до 5 години (член 68 ал.1 т. 4 от този закон).

Ето,  значи  като  не  може  частният  съдебен  изпълнител  да  си  плати  за  греховете,  тогава 
увреденият  длъжник  ще бъде  обезщетен от  застрахователя  на  частния  съдебен  изпълнител, 
който  се  предполага,  че  ще насмогне  да  покрие  всички  золуми  на  клиентелата  си  от  частни 
съдебни изпълнители. Ако пък нито частният съдебен изпълнител, нито застрахователят му не 
желаят  да  плащат  доброволно,  то  насреща  са  съдилищата,  които  да  ги  осъдят  да  платят 
принудително.

Логиката е желязна,  нали ? Щом частникът е тръгнал да печели от съдебната изпълнителна 
дейност,  ще носи докрай и рисковете от тази дейност,  като третите лица ще се ползват и от 
допълнителната  гаранция  на  застрахователно  дружество  срещу  личната  му 
неплатежоспособност.

В нормалните правови държави същият режим на професионална гражданска отговорност се 
прилага и спрямо частните нотариуси, където такива са допуснати от закона. Така и законът за 
нотариусите  и  нотариалната  дейност  е  възприел  тази  класическа  схема  за  професионалната 
гражданска  отговорност  на  частния  нотариус,  подплатена  със  съответната  професионална 
гражданска застраховка предоставена от мощно капиталово застрахователно дружество.

ЗАСТРАХОВАНЕ    
ЧЛ.  30.  (1)  (ПРЕДИШЕН ТЕКСТ НА ЧЛ.  30,  ИЗМ. -  ДВ,  БР. 18 ОТ 2003 Г.)  НОТАРИУСЪТ СЕ 
ЗАСТРАХОВА ЗА ВРЕМЕТО НА СВОЯТА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ВРЕДИТЕ, КОИТО 
МОГАТ  ДА  НАСТЪПЯТ  ВСЛЕДСТВИЕ  НА  ВИНОВНО  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  НЕГОВИТЕ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КАКТО И НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОМОЩНИК-НОТАРИУСА И СЛУЖИТЕЛИТЕ 
В  НОТАРИАЛНАТА  КАНТОРА.  МИНИМАЛНИЯТ  И  МАКСИМАЛНИЯТ  РАЗМЕР  НА 
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА СУМА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ НОТАРИАЛНАТА КАМАРА.

(2) (НОВА  -  ДВ,  БР.  18  ОТ  2003  Г.)  НОТАРИУСЪТ  Е  ДЛЪЖЕН  В  7-ДНЕВЕН  СРОК  ОТ 
СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА ПО АЛ. 1 ДА ПРЕДСТАВИ В НОТАРИАЛНАТА КАМАРА 
КОПИЕ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА.

ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ
ЧЛ.  74.  ЗА  ВИНОВНО  НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА  ПО  ЗАКОНА  И  УСТАВА  НА 
НОТАРИАЛНАТА  КАМАРА  НОТАРИУСЪТ  И  ПОМОЩНИК-НОТАРИУСЪТ  НОСЯТ 
ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ.
 
ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ
ЧЛ. 75. (ИЗМ. - ДВ, БР. 18 ОТ 2003 Г.) (1) ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ НАКАЗАНИЯ СА:
1....
......4. ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА СРОК ОТ 3 МЕСЕЦА ДО 5 ГОДИНИ.

Неясно защо, или пък съвсем ясно защо, когато нотариалната дейност не се извършва от частния 
нотариус,  а  от  съдията по вписванията в неговия съдебен район (така наречената остатъчна 
нотариална  компетентност  –  при  липса  на  други  частни  нотариуси  в  същия  район  или  при 
задължително заместване, съгласно член  48 ал.1 от същия закон), не е уреден изрично въпросът 
за гражданската отговорност на този държавен нотариус, той и съдия по вписванията. Несъмнено 
идеята е била пак същата като при държавните съдебни изпълнители: държавата да не отговаря 
имуществено за действията на своите служители при допуснати от тях грешки по служба довели 
до увреждане на клиентите или на трети лица. Но нека не задълбаваме пак в тази посока, защото 
пак ще стигнем до пълната лудница, а да се върнем на професионалната гражданска отговорност 
на частния нотариус. Законодателното решение в закона за нотариусите и нотариалната дейност 
е много ясно: нотариусът носи солидарна отговорност със застрахователя си пред клиентите и 
третите лица за виновно причинени от него вреди в кръга на службата му (както умишлените 
вреди, така и тези причинени по непредпазливост !)

Ако  след  всичко  изписано  дотук  се  върнем  пак  на  отменения  отказ  на  нашата  нотариуска 
Минкова, то ще излезе, по правилата на нормалната логика, че тя си е платила професионална 
застраховка „гражданска отговорност“ и след като отказът (нейно виновно бездействие, което за 
закона обаче е  вид действие)  й  е  бил незаконен (така поне  са  писали нашите три върховни 
съдийки) и ми е причинил вреди (сторените от мен деловодни разноски по обжалването му на две 
съдебни инстанции в размер на 634 лева), сега би трябвало или тя да си ми ги възстанови от 
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кесийката си, или пък да ги вземе от нейния застраховател и да ми ги даде. Но в Булгаристан така 
не си ги представят работите нашите три съдийки от най-върховния български съд, БРАНИСЛАВА 
ПАВЛОВА, ЛИДИЯ РИКЕВСКА и ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА, последната и като съдия-докладчик. За 
тях няма там никакъв закон за нотариусите и нотариалната дейност, който вероятно те все още 
не са имали време и да прочетат (от голяма свръх-пренатовареност, разбира се !), а има само 
някакъв си член 541 от неръкотворния граждански процесуален кодекс. И те този член 541 хубаво 
са го  прочели,  обаче май са попрескочили другите  членчета преди него (все от  голямата им 
свръх-пренатовареност, нали ?). Та ако ги бяха попрочели тези членчета, щяха да научат, може 
би, следното:

ЧАСТ ШЕСТА – ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА – ОБЩИ ПРАВИЛА
ПРИЛОЖИМА УРЕДБА    
ЧЛ. 530.  ПРЕДВИДЕНИТЕ В ТОЗИ И В ДРУГИ ЗАКОНИ ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА СЕ 
УРЕЖДАТ  ОТ  ПРАВИЛАТА  НА  ТАЗИ  ГЛАВА,  ДОКОЛКОТО  НЕ  СА  УСТАНОВЕНИ  ОСОБЕНИ 
ПРАВИЛА.
 
ПОДСЪДНОСТ НА МОЛБАТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ    
ЧЛ.  531.  (1)  ОХРАНИТЕЛНОТО  ПРОИЗВОДСТВО  ЗАПОЧВА  С  ПИСМЕНА  МОЛБА  ОТ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ.
(2) МОЛБАТА СЕ ПОДАВА ДО РАЙОННИЯ СЪД, В ЧИЙТО РАЙОН Е ПОСТОЯННИЯТ АДРЕС НА 
МОЛИТЕЛЯ. АКО МОЛИТЕЛИТЕ ИМАТ РАЗЛИЧНИ ПОСТОЯННИ АДРЕСИ, ТЯ СЕ ПОДАВА ДО 
СЪДА ПО ПОСТОЯННИЯ АДРЕС НА ЕДИН ОТ ТЯХ.
 
И може би тогава в главите им щеше да се получи някаква каша, която щеше да поразмъти малко 
иначе кристалната яснота на мотивите им, поради които са решили бодряшки (и единодушно, има 
си хас !),  че нотариуската Минкова не ми дължи претендираните от мен 634 лева деловодни 
разноски.  Защо  ?  Защото  въпросният  член  541  от  гражданския  процесуален  кодекс,  с  оглед 
систематичното  му място,  се  отнася за  охранителните  производства,  които  се  развиват  пред 
районния  съд,  както  го  пише  в  току-що  цитирания  член  531  ал.  1.  Във  въпросната  глава 
четиридесет и девета някъде да видяхте думата НОТАРИУС, и то представете си, ЧАСТЕН, на 
всичко отгоре ? Вие не сте, но нашите съдийки БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА, ЛИДИЯ РИКЕВСКА и 
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА видяха, Господ само здраве и големи бонуси да им дава ! Видяха ли или 
привидяха и аз не съм много сигурен, защото сега им пускам нова молба да ми го потвърдят – и 
то благодарение на гениалните възможности предоставени ми от творбата Ви – ще се ползвам от 
член 248 ал. 1, който гласи: „В СРОКА ЗА ОБЖАЛВАНЕ, А АКО РЕШЕНИЕТО Е НЕОБЖАЛВАЕМО 
– В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОСТАНОВЯВАНЕТО МУ, СЪДЪТ ПО ИСКАНЕ НА СТРАНИТЕ 
МОЖЕ  ДА  ДОПЪЛНИ  ИЛИ  ДА  ИЗМЕНИ  ПОСТАНОВЕНОТО  РЕШЕНИЕ  В  ЧАСТТА  МУ  ЗА 
РАЗНОСКИТЕ.“  (Тук  вече  поговорката  „на  едно  клане  (съдене)  –  два  пъти“  изненадващо 
придобива положителен оттенък и недостатъкът на закона естествено се превръща в негово най-
основно предимство !)

Та така, уважаеми Всички, моля, кажете какво става в цялата тази главоблъсканица, кой крив, кой 
прав, кой взел и кой дал, и защо цялото правосъдие в България е нагоре с краката и прилича на 
стая налепена  с  тапети  на  шарки  от  френския  майстор-тапетаджия,  за  когото  Ви  разказах  в 
началото на това писмо. Кадровиците ли сте виновни, майките и бащите на новия  чудотворен 
граждански  процесуален  кодекс  ли,  населението  ли,  че  ходим  да  се  насаждаме  на 
приложителите му без някой да ни e бутал на сила, или пък някой друг или нещо друго ?

Ще се  радвам на  всякакви  отговори от  всеки,  получени  на  долния адрес, и  Ви  желая много 
здраве, щастие и творческо дълголетие през Новата 2010 Година и по-нататък ! Царят е гол !

Безкрайно Ваш, 

ГЕОРГИ КЕРЕЛОВ, УЛ. БРАТЯ ПЕТКОВИ 1, BG-4400 ПАЗАРДЖИК, Email: contact@kerelov.com

P.S. -    Само да добавя, че за капак нотариуската Минкова изповяда въпросното дарение с един   
нотариален акт в началото на декември, но отказа да зачете внесената наполовина такса през 
юни в размер на 60,50 лева (защото, представете си, моля, бил изтекъл едномесечния срок, в 
който това можело да стане съгласно нейната Тарифа), като освен това таксува нотариалния акт 
не по старата по-ниска Тарифа за нотариалните такси, която беше в сила през юни, а по новата 
по-висока Тарифа в сила от юли 2009 г, както ще видите от тук приложената фактура. И при този 
пладнешки обир вършен със съдебна благословия после не се чудете защо в очите на някои хора 
монополът  на  частните  нотариуси  в  България  изглежда  проблемен,  а  защо  не  и  чисто  и 
просто ......... мафиотски. (виж ПРИЛОЖЕНИЕ http://mediapool.bg/show/?storyid=160349&srcpos=4 )
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
№ 677/09 

гр.София, 04.12.2009 г. 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният  касационен  съд  на  Република  България,  Първо  отделение  на 
Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и 
девета тодина в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА 
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА 

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 493 по описа за 2009 г. 
приема следното:

Производството по делото е образувано е по частна касационна жалба на Г. А. К. 
срещу определение № 826 от 16.07.2009 г. на П. окръжен съд, постановено по 
ч.гр.д. № 587 от 2009 г., с което е потвърден отказ, постановен с определение № 1 
от 19.06.2009 г., рег. № 609 от 2009 г., на нотариус М. М. с № 571 и район на 
действие- РС П. да извърши нотариално удостоверяване на договор за дарение на 
гараж, ведно с обслужващо помещение към него /изба/ по подадена от С. А. К., А. 
Г. К. и Г. А. К. молба от 06.06.2009 г. 

С определение № 634 от 06.11.2009 г. ВКС, ГК, Първо отделение е отменил 
определението на П. окръжен съд и потвърдения с него отказ на нотариус М. М. 
С молба вх. № 9* от 09.11.2009 г. Г. А. К. е поискал да се осъди нотариус М. М. да 
му заплати сторените по делото разноски в размер на 634 лв. 

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение счита 
молбата за неоснователна поради следното: Производството по издаване на 
нотариален акт е охранително по своя характер и за него важат общите правила на 
ГПК за охранителните производства. А съгласно чл.541 от ГПК разноските в тези 
производства са за сметка на молителя, дори и когато охранителният орган /в 
случая нотариуса/ е постановил неправилен охранителен акт. 
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, 
Гражданска колегия, Първо отделение 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г. А. К. за изменение на определение № 634 
от 06.11.2009 г. ВКС, ГК, Първо отделение по ч.гр.д. № 493 от 2009 г. в частта за 
разноските, чрез осъждане на нотариус М. М. да заплати на Г. А. К. разноски по 
делото в размер на 634 лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. 





4.11.2009   г.  
ПО ФАКС

До Главния инспектор на съдебната власт към Висшия съдебен съвет
Копие до Председателя на Върховния касационен съд

ОТНОСНО:  ДИСЦИПЛИНАРНА  ЖАЛБА  ЗА  БАВНОСТ  ПО  ЧАСТНО 
ГРАЖДАНСКО ДЕЛО   №493/2009 ПО ОПИСА НА ВКС (ВХОДЯЩ НОМЕР   
В РЕГИСТРАТУРАТА 13429/11.08.2009 Г.)

Уважаема госпожо Караиванова,

Горното гражданско дело касае обжалване на отказ от 19 юни 2009 г. на 
нотариус в  Пазарджик да изповяда  дарение  в  моя полза,  потвърден от 
окръжен съд – Пазарджик с определение от 16 юли 2009 г. 

Частната  касационна  жалба  срещу  определението  на  окръжния  съд  е 
постъпила в деловодството на върховния касационен съд на 11 август 2009 
г. и все още няма произнасяне по нея.

Недопустимо  е  Върховният  касационен  съд  да  спира  по  този  начин  с 
бавността си гражданския оборот (уточнявам, че упрекът ми не означава, 
че частната ми касационна жалба трябва непременно да бъде решена в моя 
полза, а просто да бъде решена в най-кратък срок), още повече, че единият 
от дарителите ми е прехвърлил средностатистическата смъртна възрастова 
граница, и, така да се каже, трябва статистически да умре всеки момент, с 
което ще погребе и чаканото от мен дарение.

Моля  да  извършите  проверка  по  жалбата  и  при  установяване  на 
дисциплинарни нарушения да предприемете нужното за наказването им.

С уважение,

Георги Керелов
ул. Братя Петкови 1
4400 Пазарджик







О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е № 634
гр.София, 06. 11.2009 г. 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА 
Върховният  касационен  съд  на  Република  България,  Първо  отделение  на  Гражданска  колегия  в 
закрито съдебно заседание в състав:

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  БРАНИСЛАВА  ПАВЛОВА          
                         ЧЛЕНОВЕ:  ЛИДИЯ РИКЕВСКА 

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА     

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 493 по описа за 2009 г. приема следното: 

Производството е по реда на чл.274, ал.3, т.2 от ГПК.

Образувано е по частна касационна жалба на Г. А. К. срещу определение № 826 от 16.07.2009 
г. на П. окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 587 от 2009 г., с което е потвърден отказ, постановен с 
определение № 1 от  19.06.2009 г.,  рег.  № 609 от 2009 г.,  на нотариус М.  М.  с № 571 и район на 
действие- РС П. да извърши нотариално удостоверяване на договор за дарение на гараж, ведно с 
обслужващо помещение към него /изба/ по подадена от С. А. К., А. Г. К. и Г. А. К. молба от 06.06.2009 г. 

В частната жалбата се излагат съображения за неправилност на този съдебен акт и се моли същият 
да бъде отменен. Като основание за допустимост на касационното обжалване се сочат чл.280, ал.1, 
т.1  и  т.3  от  ГПК.  Твърди  се,  че  обжалваното  определение  противоречи  на  практиката  на  ВКС, 
обективирана в решение № 365 от 24.04.2009 г. по гр.д. № 5* от 2007 г. на ВКС, Първо г.о. Освен това, 
според жалбоподателя, произнасянето на ВКС по съществените за делото въпроси /дали липсата на 
писмени документи за собственост на прехвърлителя върху имота-предмет на прехвърлителна сделка 
и липсата на отразяване на прехвърляното с тази сделка обслужващо помещение-изба в схемата на 
СГКК са основания за отказ да се изповяда тази сделка/ ще е от значение за точното прилагане на 
закона и за развитието на правото по смисъла на чл.280, ал.1, т.3 от ГПК.

С. А. К. и А. Г. К. не вземат становище по частната жалба.  

При проверка допустимостта на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, 
Гражданска колегия, Първо отделение констатира следното: Частната касационна жалба е подадена 
от  легитимирана  страна  и  в  срока  по  чл.275,  ал.1  от  ГПК  /жалбоподателят  е  бил  уведомен  за 
определението на П. окръжен съд на 23.07.2009 г., а частната жалба е подадена на 28.07.2009 г./. 

Същата е подадена срещу определение на съд, с което е дадено разрешение по същество на 
охранително /нотариално/ производство, като се прегражда неговото развитие. Поради това и с оглед 
разпоредбата  на  чл.274,  ал.3,  т.2  от  ГПК касационното  обжалване на  това  определение би  било 
допустимо, само ако са налице някои от посочените в чл.280, ал.1 от ГПК основания. 

В случая поставените  от  жалбоподателя  въпроси /дали липсата  на  писмени документи  за 
собственост  на  прехвърлителя  върху  имота-предмет  на  прехвърлителната  сделка  и  липсата  на 
отразяване  на  прехвърляното  с  тази  сделка  обслужващо помещение-изба  в  схемата  на  СГКК  са 
основания за отказ да се изповяда сделката/ са от значение за точното прилагане на закона и за 
развитието на правото  по смисъла на  чл.280,  ал.1,  т.3  от  ГПК,  тъй като  касаят  приложението на 
правни норми /разпоредбите на чл.586, ал.2 от новия ГПК и чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията/, 
по които няма съдебна практика и които очевидно са неясни и се нуждаят от тълкуване от ВКС, тъй 
като се прилагат по различен начин от нотариусите, съдиите по вписванията и съдилищата. Поради 
това касационното обжалване на определението на П. ОС следва да се допусне.

Разгледана по същество, частната жалба е основателна. За да потвърди отказа на нотариуса 
да извърши нотариално удостоверяване на договор за дарение на гараж и избено помещение към 
него,  въззивният  съд е приел,  че когато  прехвърлителят по една сделка  не  разполага с  писмени 
документи за удостоверяване правото си на собственост върху имота-предмет на сделката, същият 
следва предварително да се снабди с нотариален акт по обстоятелствена проверка за собственост 
върху този имот и че имоти, намиращи се в район с одобрена кадастрална карта, могат да бъдат 
прехвърляни,  само  ако  са  описани  съобразно  данните  по  чл.60,  т.1-7  от  Закона  за  кадастъра  и 
имотния регистър. 

Така постановеното определение е неправилно. Съгласно чл.586, ал.2 от ГПК, при издаване 
на нотариален акт, с който се прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя 
или  прекратява  друго  вещно  право  върху  недвижим имот,  когато  прехвърлителят  не  разполага  с 
документи за удостоверяване на правото му на собсвеност върху този имот, нотариусът проверява 
правото  на  собственост  по  реда  на  чл.587,  ал.2  от  ГПК  /извършва  обстоятелствена  проверка  за 
придобиване  на  собствеността  от  прехвърлителя  по  сделката  по  давност  чрез  разпит  на  трима 
свидетели/. Спорен е въпросът дали тази проверка следва да бъде извършена в същото нотариално 
производство или предварително в друго нотариално производство за издаване на нотариален акт по 
обстоятелствена проверка. Настоящият състав на ВКС счита, че смисълът на разпоредбата на чл.586, 



ал.2 от  ГПК е проверката на собствеността на прехвърлителя по отчуждителната сделка да бъде 
извършена в същото нотариално производство и без да бъде издаван нарочен нотариален акт по 
обстоятелствена проверка в полза на прехвърлителя по сделката. Това е така, тъй като в хипотезата 
на чл.586, ал.2 от ГПК обстоятелствената проверка е несамостоятелно охранително производство, 
включено в производството за издаване на нотариален акт за прехвърляне на право на собственост 
върху недвижим имот или за учредяване, изменяне или прехвърляне на ограничено вещно право и 
целящо  да  се  удостовери  придобиването  на  правото  на  собственост  върху  имота-  предмет  на 
сделката от прехвърлителя по тази сделката на основание давностно владение. Тази проверка на 
собствеността  се  извършва  чрез  разпит  на  трима  свидетели  по  реда  на  чл.587,  ал.2  от  ГПК  и 
завършва  с  издаването  от  нотариуса  на  постановление,  без  да  е  нужно  въз  основа  на  това 
постановление да се издава нотариален акт по обстоятелствена проверка в полза на прехвърлителя 
по сделката. Ако законодателят е имал предвид другото тълкуване /че проверката на собствеността 
по чл.586, ал.2 от ГПК следва да се извърши предварително в друго нотариално производство/, той не 
би приел разпоредбата на чл.586, ал.2 от ГПК в този й вид, а би предвидил, че нотариусът следва да 
откаже да изповяда прехвърлителна сделка, прехвърлителите по която не разполагат с документи по 
чл.586, ал.1 от ГПК, удостоверяващи правото им на собственост върху имота-предмет на сделката. В 
този смисъл е и правната доктрина.

Неправилно  в  случая  е  и  позоваването  на  разпоредбата  на  чл.486,  ал.4  от  ГПК,  която 
предвижда, че нотариалният акт, удостоверяващ прехвърляне на недвижим имот, не се издава, ако 
документът за собственост на праводателя не е вписан. Тази разпоредба касае само случаите,  в 
които  праводателя  по  сделката  разполага  с  писмен  документ,  удостоверяващ  правото  му  на 
собственост върху имота-предмет на сделката, но не и случаите, в които такива писмени документи 
липсват. В тези случаи, както бе изложено по-горе, нотариусът е длъжен сам, в същото нотариално 
производство да извърши проверка на собствеността, но без да издава нарочен нотариален акт по 
обстоятелствена проверка в полза на прехвърлителите на имота. 

С оглед на това тълкуване на разпоредбата на чл.586, ал.2 от ГПК, отказът на нотариуса да 
извърши нотариално удостоверяване на договора за дарение, сключен между жалбоподателя Г. А. К. 
и родителите му С. А. К. и А. Г. К., поради липса на писмени документи за правото на собственост на 
дарителите върху имота-предмет на сделката, е неоснователен и следва да се отмени. 

Неоснователен  е  и  отказът  на  нотариуса  да  извърши нотариално удостоверяване на  тази 
сделка поради това, че съществувало несъответствие в описанието на прехвърляния имот в проекта 
за нотариален акт и данните по схема № 2* от 08.06.2009 г.  на СГКК /избата не била отразена в 
схемата, а съгласно чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията имотът, който се намирал в район с 
одобрена кадастрална карта, следвало да бъде описан съобразно данните по чл.60, ал.1, т.1-7 от 
ЗКИР/. Не се спори по делото и от представената схема № 2* от 08.06.2009 г. на СГКК безспорно е 
установено,  че  имотът-предмет  на  сделката,  която  жалбоподателят  е  искал  да  бъде  нотариално 
удостоверена от нотариус М. М. , се намира в район с одобрена кадастрална карта. В този случай, 
съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3 от Правилника за вписванията в нотариалния акт имотът следва 
да  бъде  описан  съобразно  данните  по  чл.60,  ал.1,  т.1-7  от  ЗКИР/.  В  случая  в  представения  от 
молителите по нотариалното дело проект за нотариален акт за дарение имотът-предмет на договора 
е описан съгласно чл.60,  ал.1,  т.1-7 от  ЗКИР- посочен е идентификаторът на гаража /№ 5* който 
отговаря на данните по схемата от 08.06.2009 г., издадена от Службата по геодезия, картография и 
кадастър в гр. П., посочен е видът на имота, който се дарява /гараж/, адресът, на който се намира /гр. 
Пазарджик,  ул.”Б”  №  1/,  границите  на  този  имот  /от  юг-ул.”Й”,  от  изток-  гараж  с  идентификатор 
55155.504.303.2.4.,  от  север-  гараж с  идентификатор  55155.504.303.2.2.  и  от  запад-  четириетажна 
жилищна сграда с гаражен цокъл с идентификатор 55155.504.303.2.1/, площта на имота /гараж с площ 
22 кв.м., заедно с обслужващата го изба под гаража с площ от 22 кв.м./, предназначението на имота 
/за гараж/. Обстоятелството, че намиращата се под гаража изба не е била отразена в схемата на 
СГКК, не е основание да се откаже нотариалното удостоверяване на сделката, тъй като тази изба не е 
самостоятелен обект на собственост, а обслужващо помещение към гаража, поради което не следва 
да има отделен идентификатор и не следва да бъде отразена самостоятелно в кадастралната карта 
на населеното място. 

По  изложените  съображения  съставът  на  Върховния  касационен  съд  на  РБ,  Гражданска 
колегия, Първо отделение 

 О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 826 от 16.07.2009 г. на П. окръжен съд, постановено по ч.гр.д. № 587 от 
2009 г. и потвърдения с него отказ, постановен с определение № 1 от 19.06.2009 г., рег. № 609 от 2009 
г., на нотариус М. М. с № 571 и район на действие- РС П. да извърши нотариално удостоверяване на 
договор за дарение на гараж, ведно с обслужващо помещение към него /изба/ по подадена от С. А. К., 
А. Г. К. и Г. А. К. молба от 06.06.2009 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. 
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ПРОБЛЕМНИЯТ МОНОПОЛ НА НОТАРИУСИТЕ И 
ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Стефан Петков* 
4 Януари 2010 

В резултат на поредицата от неуспешни реформи в правната ни система, през 1998г.  беше 
създадена професията на частния нотариус. Това стана с влизането в сила на Закона за нотариусите 
и нотариалната дейност през 1997г.

Необходимостта от извършването и на тази промяна в правната ни система беше основана 
върху  очевидната  за  всички  тогава  неефективност  на  държавните  нотариуси  и  наличието  на 
корупционни практики.

Типично за нашето общество обаче, идеите за извършване на тази фундаментална промяна не 
беше подложена на широко обществено обсъждане. Реализирането на промяната и изработването на 
необходимия за целта закон беше поверено на ограничен кръг от хора, които си свършиха работата 
на тъмно и естествено изцяло в лично техен, а не в обществен интерес.

За да гарантират своето благосъстояние и бъдещия си бизнес успех, съставителите на закона 
успяха да установят лимит за броя на нотариусите в страната.  В чл.  10,  ал.  1 от него се въведе 
правилото,  че  на  10 000  жители в  населено място  се  открива  едно  място  за  нотариус.  Броят  на 
регистрираните и действащи юридически лица (фирми, сдружения, учреждения и др.) остана извън 
така направената сметка в чл.10, въпреки че те са основните ползватели на нотариалните услуги.

Печелившата нотариална работа – за частния нотариус, непечелившата – за държавата
Със  закона  се  създаде  и  илюзията,  че  нотариалната  дейност  става  изцяло  частна,  но  в 

действителност това не е така. С влизането на закона в сила дейността на държавните (до тогава) 
нотариуси  беше  разделена  на  две  отделни  части,  като  печелившата  дейност  по  работата  с 
ползвателите на нотариалните услуги (клиентите) премина в частни ръце, а останалата непечеливша 
част по проверка редовността на извършените от частните нотариуси действия и вписването им в 
съответните регистри остана държавна. За целта беше създадена професията и службата на съдията 
по вписванията, който си остана държавен орган. Така професията на нотариуса стана изцяло частна, 
но тя пое само част от извършваните до 1998 г. дейности на държавния нотариус.

Като  допълнително  обезпечение  за  успеха  на  бизнеса  на  частните  нотариуси,  в  закона  се 
предвиди, че те не получават за своята работа възнаграждения, а събират определени от държавата 
такси.

По  този  начин  ползвателите  на  нотариалните  услуги  остават  с  впечатлението,  че  за 
извършваните  от  нотариусите  нотариални  действия  те  заплащат  държавни  такси,  чийто  размер 
естествено не подлежи на коментар или договаряне. В действителност определените по този ред 
нотариални такси от Министерския съвет на Република България представляват възнаграждения за 
нотариусите, тъй като се задържат изцяло от тях и стават тяхна лична собственост.

В допълнение на всичко това, законът предвиди и възможността нотариусите да консултират 
страните  в  нотариалните  производства  и  да  изработват  документите,  които  ще  са  предмет  на 
нотариалните производства пред тях.

“Нотариална анексия” върху пазара на юридически услуги

Негативния  ефект  от  тези  и  другите  предвидени  в  закона  привилегии  за  нотариусите  се 
почувства  веднага  на  пазара  на  частните  юридически  услуги.  С  влизането  на  закона  в  сила,  за 
нотариусите се запази и гарантира огромна част от този пазар, на който до този момент работеха 
адвокатите.  Пазарът  на  юридическите  услуги,  свързан  с  вещното  право,  и  всяка  друга  работа, 
обвързана с нотариалната дейност, премина изцяло в ръцете на ограничения брой частни нотариуси.

 Като резултат от факта, че това е най – печелившия дял от този пазар (тъй като е свързан със 
сделките с имоти и всякакви транспортни средства)  сключването на важни договори, даването на 
обезпечения, удостоверяването на множество предвидени в законите обстоятелства и много, много 
други,  нотариусите веднага забогатяха.  По –  голямата част от  тях отдавна са милионери.  В това 
(разбира се) не би имало нищо лошо и нередно, ако беше резултат единствено на труда и личните 
усилия  на  забогателите,  а  не  на  изкуствено  създадените  от  закона  условия.  По  този  начин 
обогатяването на нотариусите не става в резултат на развитието на пазара на юридическите услуги 
или  на  тяхната  по  –  добра  конкурентоспособност,  а  се  дължи  единствено  на  ограничаването  на 
правата и обедняването на другите участници на този пазар. Чрез закона се въвежда разделение на 
пазара, който си остава частен, но вече не е свободен. Оформя се специфичен пазар, до който се 
допускат ограничен кръг лица, които разделят помежду си цялата печалба от него. И тъй като тези 
лица са вече много по - малко, печалбите стават много по - големи. Лишените от достъпа до този 
пазар понасят две основни загуби: 1) Изцяло губят печалбите от нотариалните и свързаните с тях 
дейности;  2)  Разпределят много по –  малко печалба между себе си,  защото стават много повече 
работещи на много по – малък и ограничен пазар.



Правото на ЕС и българската нотариална практика
За съжаление тази формула на изкуствено създаване на блага за едни, чрез причиняване на 

вреди на други (вместо чрез създаване на принадена стойност) бележи целия (неприключващ вече 
двадесет години) обществено – политически и икономически преход в нашата страна.

Тази формула е вредна за демократичното общество и несъвместима с идеите и ценностите на 
свободната пазарна икономика.

Затова подобни явления са забранени от правото на Европейския съюз, който се гради именно 
върху правилата на демокрацията и свободата на пазара.

Правото  на  съюза има пряко  и  непосредствено  действие  на  територията  на  всички  страни 
членки.  То  е  приоритетно  и  в  йерархията  на  нормативните  актове  стои  над  националните 
законодателства, включително и националните конституции.

Затова  ние,  като  страна  членка,  следва  да  приведем  обществените  си  отношения  в 
съответствие с европейските правила и норми. Коментираните по – горе ограничителни критерии в 
Закона за нотариусите и нотариалната дейност са в противоречие с правото на ЕС.

Вече трета година (откакто сме страна членка на съюза) политиците не предприемат нищо за 
отстраняване на това съществено нарушение на пазара на частните юридически услуги в страната.

Това наложи група адвокати да потърсят защита на нарушените си права за свободен достъп 
до ЦЕЛИЯ пазар на частните юридически услуги по съдебен път пред българския съд.

Правната система на ЕС допуска това. В практиката си Съдът на Европейските общности (ECJ) 
е установил, че всеки съд на държава членка е съд и на ЕС, поради което може да прилага директно 
правото на съюза.

Това се поиска от Върховния административен съд /ВАС/ по жалба на българските адвокати 
срещу картела на нотариусите в страната.

Първоначално  тричленен  състав  на  ВАС  отхвърли  жалбата,  като  в  свое  Определение  по 
образуваното а. д. № 9492/2009г. постанови, че тя е недопустима.

С определение от началото на декември 2009 г. на петчленен състав по а. д. № 13957/2009г. 
жалбата обаче е призната за допустима и е върната за разглеждане на тричленния състав.

На този етап прокуратурата на страната и Министерският съвет – в лицето на представляващия 
го юрисконсулт, са ЗА запазване на статуквото и за продължаване нарушаването на европейските 
правила и норми.

Решението на съда по този случай ще е от съществено значение за правната ни система и за 
цялото общество. В случай, че съдът уважи жалбата, страната ни би дала сериозен сигнал, че ние 
можем и ще прилагаме европейските ценности и стандарти.

Ако съдът отхвърли жалбата, това ще принуди Европейската комисия да започне поредното 
производство срещу България за неспазване на Европейското законодателство.

Частните съдебни изпълнители – по удобния път на нотариусите

Идентичен  е  проблемът  и  със  състоянието  на  частните  съдебни  изпълнители  (ЧСИ).  Със 
Закона  за  частните  съдебни  изпълнители  от  2005  г.  беше  създадена  и  професията  “ЧСИ”.  Те 
започнаха да функционират съвместно с държавните съдебни изпълнители.

За допускане до професията на ЧСИ беше предвиден дори и по – голям праг – един ЧСИ на 30 
000  жители.  ЧСИ  също  бяха  допуснати  до  пазара  на  частните  юридически  услуги  по  същите 
привилегировани критерии като нотариусите. Те също така събират за себе си такси (определени от 
Министерския съвет), могат да консултират и да изготвят документи за страните в изпълнителното 
производство. В резултат на това те дори забогатяха много по – бързо и много повече – защото са по-
малко. Съответно останалите участници на пазара без запазен пазарен дял са станали още по-бедни.

В резултат на цялото това изкривяване на пазара на частни юридически услуги се ограничава 
конкуренцията на него, като в определени аспекти тя дори е заличена. Непосредствена последица от 
това е забавянето на развитието на този пазар и влошаването на качеството на предлаганите услуги. 
Най-съществено  е  влошено  качеството  на  адвокатските  услуги,  защото  след  ограничаването  на 
пазара  на  юридическите  услуги  по  този  изкуствен  начин  (както  и  поради  огромната  корупция  в 
съдебната  ни  система),  по  –  голямата  част  от  българските  адвокати  обедняха  и  не  могат  да 
поддържат необходимото ниво за предлагането на качествена услуга.

Основните потърпевши от това състояния на пазара са потребителите,  които са лишени от 
свободен достъп до съответната услуга и от правото да избират и определят цената, която искат и 
могат да платят за нея.

В крайна сметка на всички участници на пазара на частни юридически услуги в страната е ясно, 
че рано или късно бариерите и ограниченията пред професиите на нотариусите и ЧСИ ще бъдат 
премахнати. Въпросът е колко време ще отнеме това и как ще се реализира – дали ние сами ще 
направим промяната или тя отново ще ни бъде наложена отвън.

*Авторът е адвокат,  завършил е ЮФ на СУ, работил е в магистратурата като следовател и 
прокурор. Понастоящем провежда обучение за Diploma in Law в University of Westminster, London.

Редакцията на Mediapool е готова да публикува и други позиции по темата



Н О Т А Р И А Л Е Н   А К Т 

                             за дарение на недвижим имот 

№             том           рег.№                                             дело №            / 2009 г. 

 
На                /                              две хиляди и девета/ година пред мен   
_______________________НОТАРИУС с район на действие  Пазарджишки районен 
съд, вписан в регистъра на Нотариалната камара под №      , в канцеларията ми в 
град  Пазарджик,  се  явиха  лицата    СНЕЖАНКА  АНГЕЛОВА  КЕРЕЛОВА  –  ЕГН:   
4004153495,    с  л.к.  №  132158858,  издадена  на  22.3.2000  г.  от  МВР-Пазарджик,   
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КЕРЕЛОВ – ЕГН:3306223482  , с л.к. № 132991921, издадена на   
11.10.2000 г. от МВР-Пазарджик, и синът им    ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ – ЕГН:   
7104173485,   с л.к. № 134666397, издадена на 12.6.2002 г. от МВР-Пазарджик, и след   
като  се  уверих  в  тяхната  самоличност  и  дееспособност  същите  ми  заявиха  че 
сключват следния договор   :   
І. СНЕЖАНКА АНГЕЛОВА КЕРЕЛОВА  и  АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КЕРЕЛОВ   д а р я в 
а т  на сина си ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ   следния свой собствен недвижим   
имот:     ГАРАЖ в сграда със застроена площ на гаража 22.00 кв.м. /двадесет и   
два квадратни метра/ ведно с обслужващо помещение ИЗБА под  гаража  със 
застроена площ от 22.00 кв.м. /двадесет и два квадратни метра  /, представляващ   
самостоятелен  обект  -  гараж  с   изба   в  сграда  №  2    с  идентификатор   
55155.504.303.2.3  , разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.504.303. с   
адрес на имота :   гр. Пазарджик, улица “Братя  Петкови” № 1    ,  при съседи на   
гаража  и  избата  :  юг  -  ул.  “Йордан  Ненов”,  изток  –  гараж  с  идентификатор 
55155.504.303.2.4,  север  –  гараж  55155.504.303.2.2,  запад  –  четириетажната 
жилищна сграда с гаражен цокъл с идентификатор 55155.504.303.1, за сумата от 10 
500,70 лева/  десет хиляди и петстотин лева и седемдесет стотинки/  ,  която сума   
продавачите  заявиха,  че  са  получили  напълно  и  в  брой  днес  от  купувача  при 
подписването на настоящия договор,    като дарителите си запазват правото на   
пожизнено и безвъзмездно ползване върху дарявания имот  .   
Данъчната оценка на имота е  10 500,70 лева/ десет хиляди и петстотин лева и 
седемдесет стотинки/.

ІІ  .  Надареният  ГЕОРГИ  АНГЕЛОВ  КЕРЕЛОВ  заяви,  че  е  съгласен  и  с   
благодарност  приема от  дарителите имота посочен в пункт  първи от  настоящия 
договор и при условията, посочени в същия пункт първи.

Като се уверих  , че дарителите са собственици на дарявания имот въз основа   

   

Нотариална такса по З.Нот.

Удостоверяван материален интерес:
                             лв.

Пропорц.такса:……..........…  лв.
Обикн.такса:.... … ... ……. лв.
Доп.такса:……..  …….лв.
Всичко: ………………лв.
Сметка № ………… от..........г.
Кв. №................ от.............г.

Вписване по ЗС/ПВ

Служба по вписванията
Вх.№..............от ...........г.
Акт №........ том........дело №........./.............г.
Партидна книга: том ........ стр ...........
№ по имотна партида ...............
Такса за вписване по ЗДТ:
..............................лв.
Кв. №................ от.............г.

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:

.................................



на  издаденото  от  мен  постановление  по  извършената  от  мен  обстоятелствена 
проверка по нот. дело №      /2009 г., че надареният е техен син и че са изпълнени 
особените изисквания на законите, съставих този нотариален акт. Актът се прочете 
на страните и след одобрението му се подписа от тях и от мене, Нотариуса.

При  съставянето  на  акта  се  представиха    и  приеха  следните  документи   
установяващи правото на собственост и изпълнението на особените изисквания на 
закона :  1. Постановление издадено по нот. дело №      /2009 г. на нотариус          . 
.; 2. Схема № 2965/08.06.2009 г. на Служба по геодезия, кадастър и картография – 
Пазарджик;  3.  Удостоверение  за  данъчна  оценка  на  община  Пазарджик;  4. 
Декларация по чл.  25 ал.7 от ЗННД – 3 броя;  5.  Квитанция за внесени такси за 
вписване ;   6.  Декларация по чл.  264 ал.  І  ДОПК – 4 броя; 7.  Удостоверение за 
раждане от 17.6.2002 г. на община Пазарджик.

                       Дарители  : 1.                                   Надарен :

                                             2.
                                                          
 
                                                        НОТАРИУС:











ДО ОКРЪЖЕН СЪД – ПАЗАРДЖИК

Ч А С Т Н А     Ж А Л Б А

от

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ – ЕГН: 7104173485
от гр. Пазарджик, ул. „Братя Петкови” 1
действайки чрез пълномощника си:
Ангел Милушев – адвокат /и съдебен адресат/
гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2, ст. 1

СРЕЩУ:

ОТКАЗ на  нотариус  Милена  Минкова,  с  №571  и  район  на 
действие – РС Пазарджик, за извършване на нотариален акт за 
дарение на гараж с обслужващо помещение изба, постановен с 
ОПР  ЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.6.2009 г. , рег. № 609/2009 г.  

УВАЖАЕМИ ОКРЪЖНИ СЪДИИ,

Обжалвам горния отказ на нотариус Минкова като незаконен по следните съображения, които 
моля да обсъдите в кръга на диспозитивното начало на гражданското правораздаване,  които 
задължават  съда  да  ограничи  проверката  на  акта  на  нотариуса  до  мотивите,  изложени  в 
постановлението му,  и контра-аргументите на молителя.  Освен това преодоляването на този 
отказ ми причинява допълнителни разноски, които ще следва да бъдат вменени на нотариуса в 
случай, че съдът реши да го отмени.

Според нотариуса, отказът му за извършване на нотариалния акт, съгласно предоставения му 
наш проекто-нотариален акт се основава на следните мотиви:

1. Невъзможност за проверка на собствеността на дарителите без наличието на документ за 
собственост на дарителите – пълен отказ /гараж и изба/.

2. Липса на вписване на документа за собственост на дарителите – пълен отказ /гараж и изба/.
3. Липса на изобразяване на избата  върху кадастралната схема 2965/08.06.2009 г.  за  гаража, 

предмет на дарението, съставляваща пречка за прехвърлянето на собствеността на избата 
съгласно приложения проекто-нотариален акт – частичен отказ само за избата на основание 
чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията.

Първите  два  мотива  всъщност  съставляват  един  –  правна  невъзможност  за  извършване  на 
отчуждителна  сделка  без  документи  за  собственост  на  праводателите.  Третият  мотив  е 
самостоятелен:  правна  невъзможност  за  извършване  на  отчуждителна  сделка  на  обекти, 
нефигуриращи  в  кадастралната  основа,  макар  и  съществуващи  физически.  Така  че  ще 
организирам оплакванията си срещу отказа на нотариуса в два пункта. В третият пункт ще бъде 
изложена  гражданската  отговорност  на  нотариуса  за  причинените  ми  от  този  отказ 
допълнителни разноски.

І. ОТНОСНО  ВЪЗМОЖНОСТТА  ДА  СЕ  ИЗВЪРШИ  ОТЧУЖДИТЕЛНА  СДЕЛКА  БЕЗ 
ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА СОБСТВЕНОСТТА.
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1. Какъв е интересът на заинтересованите лица и гражданския оборот ?   

1.1. Практическият  интерес  за  нотариуса  и  гражданите  се  състои  в  таксуването  на  подобна 
отчуждителна сделка без документи за собственост – нотариусът иска да събере два пъти 
нотариалната такса по точка 8 от Тарифата за нотариалните такси, един път за констативен 
нотариален акт, и още един път за прехвърлителния нотариален акт /в случая – дарение/, 
докато гражданите искат да платят тази такса само един път.

1.2. Другият практически интерес, и той е най-вече за гражданите и за гражданския оборот, се 
състои в извършването на отчуждителната сделка с една, вместо с две кадастрални скици-
копия  от  кадастралната  карта  /със  схеми  за  самостоятелните  обекти  в  сграда/,  когато 
недвижимият  имот  попада  в  район  с  одобрена  кадастрална  карта  –  чл.  6  ал.  3  ПВ  . 
Съгласно чл. 77 ал. 2 т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър всяко вписване на 
нотариален  акт  изисква  представянето  на  отделна  скица-копие  в  оригинал.  Така  при 
съставянето на констативен нотариален акт само за нуждите на исканата от гражданите 
отчуждителна  сделка,  представената  от  тях  скица-копие  в  оригинал  се  „унищожава“ 
/употребява/  при  вписването  му  и  ги  принуждава  да  си  вадят  НОВА  скица-копие  в 
оригинал (търпяща и актуализация на собственика на имота), която да се употреби при 
изповядването на отчуждителната сделка и вписването на прехвърлителния нотариален 
акт  в  имотния  регистър.  Това  означава,  че  предвидената  от  гражданите  отчуждителна 
сделка не може да се извърши в един ден, а най-рано в рамките на няколко дни докато те 
се снабдят с нова скица-копие от кадастралната карта.

1.3. Третият практически интерес се състои в затрудняването или блокирането на гражданския 
оборот. Извън новите разноски и размотавания в службата по кадастъра за снабдяването с 
нова  скица,  тази  забава  на  отчуждителната  сделка  заради  издаването  на  констативен 
нотариален  акт  води  и  до  значителни  допълнителни  разходи  за  приобретателя  при 
възмездните сделки за нотариалната заверка на предварителен договор за сделката /тази 
заверка се таксува по точка 10 от Тарифата за нотариалните такси – 30 % от таксата за 
нотариалния акт, които се прибавят към излишните вече платени 100 % нотариална такса 
за констативния акт/. При дарението като отчуждителна безвъзмездна сделка тази забава 
води не до затрудняване (чрез оскъпяване със 130 % на разходите по прехвърлянето), а 
направо  до  блокиране  на  гражданския  оборот,  защото  при  дарението  е  невъзможно 
сключването на предварителен договор с нотариална заверка на подписите на страните – 
по характера си дарението е едностранен договор, при който „дарителят отстъпва веднага 
и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема“ - чл. 225 ЗЗД, а „обещанието за дарение 
не произвежда действие“ - чл. 226 ЗЗД. Разбира се, нотариусът отговаря имуществено за 
причинените на гражданите вреди от подобно затрудняване или блокиране на гражданския 
оборот, като при осуетяване на дарението поради последваща смърт на една от страните, 
надареният и неговите наследници ще могат да претендират за стойността на дарявания 
недвижим имот.  Но не това е  целта на законодателя,  да поправя щетите,  вместо да ги 
предотврати.

1.4. Четвъртият  интерес  е  от  ненужно  двойно  натоварване  на  агенцията  по  вписванията  и 
съответното двойно таксуване на гражданите за това двойно вписване. В случая, когато 
има дублиране на констативен и прехвърлителен нотариален акт, констативният акт има 
спомагателна  роля  и  се  използва  не  самостоятелно,  а  само  за  подготовка  на 
прехвърлителния нотариален акт. Тъй като в този случай този констативен нотариален акт 
няма да се ползва самостоятелно като титул за собственост другаде извън нотариалното 
производство по извършване на отчуждителната сделка, то неговото издаване и вписване 
ненужно хаби време и създава излишна архивна бумащина на службата по вписвания, а 
гражданите са принудени да плащат излишна такса за вписването му, която в момента е 
най-малко 5 лева, придружени с банковата комисионна за превеждането им по сметката на 
агенцията по вписванията в размер на 6 лева, или общо 11 лева.
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2. Възможно ли е извършването на отчуждителна сделка без документи за собственост и   
как се прави в този случай проверката на правото на собственост на отчуждителя ?

2.1. Какво  казва  по  въпроса  нормативна  уредба  на  отчуждителните  сделки  с  права  върху 
недвижими имоти ?

Съгласно член 586 от новия ГПК, озаглавен „Проверка на собствеността“:

(1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява,  
прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява  
дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на 
сделката.

(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят не  
разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.

(3)  Нотариусът  удостоверява  в  акта  и  извършването  на  проверката  по  ал.  1,  като  посочва  
документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава,  
докато този документ не бъде вписан.

Съгласно член 587 от новия ГПК, озаглавен „Констативен нотариален акт“:

(1) Когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв, след  
като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

(2) Ако собственикът не разполага с такива доказателства или ако те не са достатъчни, нотариусът  
извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на  
трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено от  
него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по  
указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

(3) Въз основа на доказателствата по ал. 1 и 2 нотариусът се произнася с мотивирано постановление.  
Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя нотариален акт за  
собственост върху недвижимия имот.

С тези два текста законодателят указва, че производствата по издаването на отчуждителните по 
член  586 от  новия  ГПК и  констативните  нотариални актове  по  член  587  от  новия  ГПК са 
различни,  като  обаче  установява  общ  ред  за  проверка  на  собствеността  при  липса  или 
недостатъчна доказателствена сила на документите на собственика – това е обстоятелствената 
проверка по алинея 2 на член 587 от новия ГПК.

В случая нотариусът е  сезиран с  молба за изповядване на дарение на  недвижим имот,  като 
дарителите  не  представят  документи  за  собственост.  Следователно  производството  пред 
нотариуса се развива по член 586 от новия ГПК, който изрично предвижда тази възможност във 
второто  изречение  на  втората  си  алинея  :  „  Когато  праводателят  не  разполага  с  такива  
документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.“
Волята  на законодателя е  ясна:  отчуждителният нотариален акт за  дарение ще следва да  се 
извърши без наличието на документи за собственост и то в същото нотариално производство по 
съставянето му по член 586 от новия ГПК, макар редът за извършване на обстоятелствената 
проверка да е посочен в член 587 ал. 2 от същия кодекс.

Редакцията на отменената нормативна уредба по стария ГПК в сила от началото на 1952 г. до 
29.2.2008 г. беше още по-недвусмислена, като в алинея 2 на член 482, уреждащ производството 
по  издаване  на  отчуждителните  нотариални  актове  изрично  се  казваше,  че  при  липса  на 
документи за собственост на праводателя правото на собственост му се проверява В СЪЩОТО 
ПРОИЗВОДСТВО,  макар  начинът  на  проверката  да  е  взаимстван  от  производството  по 
издаването на констативните нотариални актове по член 483 от същия кодекс.
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Чл. 482. (1) При извършването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се  
учредява,  прехвърля,  изменя  или  прекратява  друго  вещно  право  върху  недвижим  имот,  
нотариусът трябва да провери дали праводателят е собственик на имота. Освен това той  
трябва  да  провери  дали  са  налице  особените  изисквания,  които законите  поставят за  
сключване на тия сделки.

(2)  Правото  на  собственост  се  удостоверява  със  съответните  документи,  а  когато 
праводателят не  разполага  с  такива документи,  правото на собственост се проверява  
в същото производство по реда на чл. 483, ал. 2.

(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1 като посочва  
документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за собственост на праводателя не е бил вписан, нотариалният акт не  
се извършва, докато този документ не бъде вписан.

 
Чл. 483. (1) Когато собственикът на недвижим имот няма документ за правото си, той може да се  

снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса 
своето право.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) Ако 
собственикът не разполага с такива доказателства или те не са достатъчни, нотариусът 
извършва  обстоятелствена  проверка  за  придобиване  собствеността  по  давност  чрез  
разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или 
определено  от  него  длъжностно  лице,  в  чийто  район  се  намира  недвижимият  имот.  
Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат  
съседи на имота.

(3)  Въз  основа  на  доказателствата по  ал.  1  и  2  нотариусът се  произнася  с  мотивирано  
постановление.  Ако  с  него  правото  на  собственост  се  признава,  нотариусът  издава 
нотариален акт на молителя за собственост върху недвижимия имот.

 

Нотариусът  обосновава  отказа  си  с  невъзможността  да  бъде  извършена  обстоятелствена 
проверка  на  собствеността  на  праводателя  в  рамките  на  производството  по  издаването  на 
отчуждителните  нотариални актове  по  член  586  от  новия  ГПК,  като  твърди  в  обжалваното 
определение  за  отказ,  че  обстоятелствената  проверка  на  правото  на  собственост  била 
приложима само в производството по издаване на констативните нотариални актове по член 587 
от новия ГПК и непременно завършвала с издаването на констативен нотариален акт. По тази 
логика на нотариуса, при липса на документи на собственост на праводателя, той ще следва 
задължително да сезира нотариуса с молба за две отделни производства: първото – за издаване 
на констативен нотариален акт по член 587 от ГПК, и второто – за издаване на отчуждителен 
нотариален акт  по член  586 от  ГПК,  в  което  производство ще  участват  и  приобретателите. 
Тогава се пита защо законодателят е заложил в член 586 алинея 2 от новия ГПК, хипотезата 
когато праводателят НЕ РАЗПОЛАГА с документи за собственост, ако в такъв случай той винаги 
ще трябва да представя документ за собственост представляващ констативен нотариален акт 
издаден  въз  основа  на  извършената  от  нотариуса  обстоятелствена  проверка.  Нали,  ако 
праводателят  се  снабди  с  такъв  констативен  нотариален  акт  изключително  за  нуждите  на 
отчуждителната сделка, той вече ще има документ за собственост, въз основа на който ще бъде 
направена  проверката  на  собствеността  му ?  Може  ли  праводателят  хем  да  не  разполага  с 
документ за собственост, хем проверката на собствеността му при отчуждителната сделка да се 
прави  въз  основа  на  констативен нотариален акт  издаден  след  обстоятелствена  проверка  на 
правото му ? Ако хипотеза, при която отчуждителен нотариален акт се издава без представяне 
на документ за собственост на праводателя, защо законодателят я залага ИЗРИЧНО във второто 
изречение на втората алинея на член 586 ?

Въпреки ясната повеля на закона, че отчуждителна сделка може да се извърши и без документ 
за  собственост  на  праводателя,  нотариусът  черпи  допълнителни  аргументи  за  отказа  си  в 
последната алинея 4 на член 586 от новия ГПК, която обуславя издаването на нотариалния акт 
на вписването на документа за собственост на праводателя, какъвто документ за собственост в 
конкретния  случай  щял  да  бъда  констативния  нотариален  акт  на  дарителите  издаден  след 
извършена обстоятелствена проверка. Тук нотариусът отново е в грешка относно приложното 
поле  на  тази  норма,  защото  тя  визира  всички  други  документи  за  собственост  освен 
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констативните  нотариални  актове,  като  например  договорите  за  продажба  на  държавна  или 
общинска собственост, договорите за продажба на недвижими имущества на бившите ТКЗС от 
ликвидационните съвети, извършвани с нотариална заверка на подписите на страните, както и 
всички други договори или едностранни изявления с транслативен вещно-правен ефект. Целта 
на изискването за вписването им е стабилизирането на гражданския оборот чрез придобиването 
на тяхната противопоставимост на третите добросъвестни лица. От момента на вписването на 
тези  титули  за  собственост,  правата,  които  те  пораждат  в  полза  на  титуляра  им,  стават 
противопоставими  на  всички,  защото  са  станали  публични  в  този  момент.  Констативните 
нотариални  актове  по  природата  си  нямат  транслативен  вещно-правен  ефект  и  затова 
вписването им не преследва същата цел: противопоставимост на правата,  които установяват, 
спрямо  третите  добросъвестни  лица.  Извън  легитимационният  невещно-правен  ефект, 
единственият вещно-правен ефект на вписването на констативните актове се състои най-много 
превръщането на едно тайно, скрито владение в явно, публично, видимо за всички трети лица. 
Така че дали е вписан или не, констативният нотариален акт не променя с нищо вещните права 
на титуляра му, нито пък го защитава сам по себе си от собственическите претенции на третите 
лица  към  недвижимата  вещ.  Именно  поради  тази  причина,  той  не  съществува  в  правните 
системи на другите европейски страни, с изключение на Русия и бившите съветски републики, 
поради взаимстването му от руското право след освобождението на България от турски робство 
по време на първоначалното й няколко-годишно управление от руската военна администрация в 
край на 70 години на 19 век.

2.2.  Какво казва правната доктрина по въпроса?

Все още липсват теоретични становища по въпроса при уредбата на нотариалните производства 
по новия ГПК. Такова становище обаче е изявил Христо Омарбалиев в книгата си „Практическо 
ръководство по нотариални производства“, издание от 1959 г., и то се отнася за старата уредба 
по  отменения  ГПК в  сила  от  1952  г.  до  29.2.2008  г.  Като  се  има  предвид,  че  уредбата  на 
собствеността в нотариалните производства при издаването на отчуждителните и констативните 
нотариални актове е същата, то това становище е все още меродавно. Но какво всъщност гласи 
то ?
На страница 175 от това Ръководство, тук приложена, в главата за обстоятелствената проверка 
изрично  е  застъпено  становището,  че  тя  е  с  двойно  предназначение  и  се  ползва  както  в 
производството по издаването на констативните нотариални актове, така и в производството по 
издаването  на  отчуждителните  /транслативните/  нотариални  актове.  Самата  обстоятелствена 
проверка  приключва в  единия и  в  другия случай с  постановление на  нотариуса,  с  което се 
признава  или  отказва  да  се  признае  претендираното  право  на  собственост  на  молителя.  В 
първото  производство  това  постановление  се  използва  като  основание  за  издаването  на 
констативен нотариален акт за  придобито право на собственост чрез давностно владение на 
молителя,  а във втория – за установяване на правото му на собственост като праводател по 
отчуждителната сделка, извършвана във формата на отчуждителен /транслативен/ нотариален 
акт.

ІІ. ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ОТЧУЖДИТЕЛНА  СДЕЛКА  НА  ОБЕКТИ,  НЕФИГУРИРАЩИ  В 
КАДАСТРАЛНАТА ОСНОВА, МАКАР И СЪЩЕСТВУВАЩИ ФИЗИЧЕСКИ.

 
По-нататък  в  постановлението  си  за  отказ,  нотариусът  се  позовава  на  невъзможността  да 
извърши нотариален акт за дарение на обслужващото помещение – изба, под гаража предмет на 
дарение,  като  се позовава на правилото на чл.  6  ал.3 от  Правилника за вписванията.  Обаче 
забраната произтичаща от това правило не е за изповядване на сделката, а за вписването й, и тя 
има  своето  изключение,  когато  става  въпрос  за  разпореждане  с  несамостоятелни  обекти  в 
сгради, които не фигурират в кадастралната основа.
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1.  Правилото  на  чл.  6  ал.3  от  Правилника  за  вписванията  за  забраната  за  вписване  на 
отчуждителна сделка с недвижими имоти, нефигуриращи в кадастралната основа. 

С влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър системата на вписванията в 
българското  вещно  право  стана  от  персонална  в  реална.  Тази  промяна  се  съпътства  с 
изработването  на  единна  кадастрална  основа  на  територията  на  страната,  позволяваща 
еднозначно  идентифициране  на  всеки  обект  на  вещно  право:  поземлен  имот,  сграда  или 
самостоятелен обект в сграда, по такъв начин, че всеки обект на вещно-правна сделка следва да 
се припокрива напълно само с един идентифициран обект в кадастралната основа на страната, 
на когото е придаден уникален идентификационен номер /идентификатор – член 26 ал. 2 от 
ЗКИР/. Такава кадастрална основа вече е изработена за град Пазарджик и е налице одобрена 
кадастрална  карта,  в  която  попадат  недвижимите  имоти  предмет  на  настоящия  проекто-
нотариален акт за дарение.

Тази  зависимост  на  вписването  на  сделките  с  недвижими  имоти  от  еднозначното 
идентифициране на недвижимите имоти предмет на прехвърляне, доведе до задължението на 
нотариуса,  произтичащо  от  чл.  6  ал.3  от  Правилника  за  вписванията  да  удостоверява 
отчуждителни сделки с вещни права само с предварително идентифицирани недвижими имоти 
от службите по геодезия,  картография и кадастър под страх издадените  от  него нотариални 
актове в нарушение на това правило да не бъдат вписани от службата по вписванията, за което 
той ще носи съответната гражданска отговорност пред страните по сделката за претърпените от 
тях вреди вследствие на отказа от вписване на Агенцията по вписванията на издадения от него 
нотариален  акт.  Всъщност  основанието  за  носенето  на  тази  гражданска  отговорност  на 
нотариуса се състои в задължението му да издава годни за вписван нотариални актове, а при 
невъзможност да издаде такива – да информира предварително молителите за проектираното от 
тях негодно нотариално удостоверяване (фактът на изначалната му непротивопоставимост на 
третите добросъвестни лица, поради липсата на вписване на издадения от нотариуса нотариален 
акт).

Така че,  след като молителите желаят да изповядат една отчуждителна сделка,  нотариусът е 
длъжен да приеме волеизявленията им, и то независимо дали неговият нотариален акт ще бъде 
вписан впоследствие или не. Разликата се състои единствено в това, че ако той предварително е 
информирал  молителите  за  пречката  за  вписването  на  акта,  няма  да  носи  отговорност  за 
претърпените от тях граждански вреди от невписването на издадения нотариален акт (негодна 
вещно-правна  сделка,  но  годна  облигационна  сделка).  Разбира  се,  освобождаването  от 
гражданска  отговорност  на  нотариуса  ще  бъде  обусловено  и  от  последващото  надлежно  и 
обосновано обжалване от него на отказа на съдията по вписванията да направи вписването, като 
се  има  предвид,  че  нотариусът  е  длъжен  служебно  да  поиска  от  съдията  по  вписванията 
вписването на издаваните от него нотариални актове.

2.   Изключението на правилото на чл. 6 ал.3 от Правилника за вписванията за забраната за 
вписване  на  отчуждителна  сделка  с  недвижими  имоти,  нефигуриращи  в  кадастралната 
основа – несамостоятелните обекти в сграда.

Това  изключение  произтича  от  член  23  от  Закона  за  кадастъра  и  имотния  регистър,  който 
определя кои са недвижимите имоти обект на кадастъра, а те са:

1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж;

3. самостоятелен обект в сграда. 
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Съгласно точка 1 от § 1 на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на същия закон, "самостоятелен 
обект в сграда" е етаж или част от етаж съгласно Глава четвърта от Закона за собствеността. 
Това  означава,  че  несамостоятелните  обекти  в  сграда,  каквито  са  подземните  обслужващи 
помещения, които нямат самостоятелно съществуване, а са придадени по предназначението си 
към обслужвания самостоятелен обект, не могат да бъдат обект на кадастъра. По тази причина, 
макар  физически  съществуващи,  те  не  могат  да  бъдат  отразявани  и  не  фигурират  в 
кадастралната  основа  на  района,  в  който  са  разположени.  Означава  ли  това  отсъствие  от 
кадастралната  основа,  че  тези  несамостоятелни  обекти  не  могат  да  бъдат  предмет  на 
отчуждителни  сделки  ?  При  положителен  отговор  на  този  принципен  въпрос  остава  да  се 
провери  дали  в  конкретния  случай  с  настоящето  дарение  избеното  помещение  под  гаража 
съставлява  или  не  съставлява  несамостоятелен  обект  в  сграда,  което  в  първия  случай  ще 
позволи вписването на отчуждителната сделка върху това избено помещение, а във втория – ще 
служи като основание за отказ от вписване на тази сделка, тъй като тя няма да бъде неутрална в 
кадастрален  план,  защото  ще  е  съпътствана  с  предхождащо  или  последващо  изменение  на 
кадастралната основа.

2.1. Несамостоятелните обекти в сграда като предмет на отчуждителна сделка.

Доколкото несамостоятелният обект в сграда не може да бъде обект на кадастъра, установената 
със  ЗКИР  реална  система  на  вписванията,  изискваща  уникално  идентифициране  на  всички 
недвижими имоти в страната, не може да бъде разстроена – при изповядане на отчуждителна 
сделка с такъв несамостоятелен обект не се стига до изменение на кадастралната основа чрез 
вкарването в нея на нов недвижим имот с идентификатор, непокриващ се с други недвижими 
имоти притежаващи вече кадастрални идентификатори. Отсъствието на несамостоятелния обект 
в сграда от кадастралната основа обаче не означава, че този обект не съществува физически, и 
че той не придава допълнителна стойност на обслужвания самостоятелен обект, към който е 
придаден. Ако в настоящия случай ставаше въпрос за продажба, а не за дарение на гаража с 
избата под него, то пазарната му стойност нямаше да е една и съща при продажбата му без и с 
тази  изба.  По  същия  начин  в  приложената  към  проектонотариален  акт  данъчна  оценка  на 
недвижимите имоти, предмет на дарението, е записано, че тя е дадена общо както за гаража, 
така и за обслужващото избено помещение под нея: „РЗП на обекта: 22.00 кв.м., мазе: 22.00 
кв.м., таван: 0.00 кв.м.“. Ако избата, в случая записана от данъчната администрация като мазе, 
съществува за данъчната администрация и увеличава данъчната оценка на гаража, защо тя да не 
може да бъде предмет на гражданския оборот ? Явно несамостоятелните обекти в сграда, макар 
да не са обособени като кадастрални единици, са част от гражданския оборот и не могат да 
бъдат изключвани от обхвата на отчуждителните сделки, щом като те увеличават чувствително 
стойността на обслужваните имоти. Това, че те не присъстват в кадастралната основа, не пречи 
те да бъдат отразявани в нотариалните актове, като част от каузата на сделките, без която те 
биха нарушили еквивалентността на престациите при двустранните договори. А щом те могат 
да са част от предмета на двустранните договори, няма пречка да бъдат изключвани от предмета 
и на едностранните договори, какъвто е настоящето дарение.

2.2.  Избеното помещение под гаража, предмет на настоящия договор за дарение, съставлява или 
не съставлява несамостоятелен обект в сграда ?

За  да  се  отговори  на  този  въпрос  преди  това  е  нужно  да  се  отговори  на  въпроса  що  е 
несамостоятелен обект в сграда. При липса на законово определение на това понятие, следва да 
се приложи тълкуване на понятието несамостоятелен обект в сграда, като противоположно на 
понятието самостоятелен обект в сграда. Самостоятелен обект в сграда е този, който може да 
бъде обособен от другите обекти в сградата и да бъде ползван самостоятелно и независимо от 
ползването на тези други обекти. На практика това означава, че :
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1) ПЪРВО – освен  материално  отделен  от  останалите  обекти с  преградни стени,  под  и 
таван,

2) ВТОРО – достъпът до този обект следва да бъде осигурен от общите части на сградата, в 
която се намира, както и

3) ТРЕТО  –  да  може  да  бъде  използван  за  самостоятелно  предназначение,  а  не  като 
сервизно  помещение  или  избено  помещение  към  друг,  обслужван,  недвижим  имот 
(самостоятелен обект в сграда).

Ако  от  представените  по  делото  документи  (СХЕМА  №  2965/8.6.2009,  удостоверение  за 
данъчна оценка и молба-декларация) описани в приложенията към проекто-нотариалния акт, не 
стане  ясно  за  съда,  дали  избеното  помещение  предмет  на  дарението,  е  самостоятелен  или 
несамостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.303.2, ще моля да бъде назначено 
вещо лице – геодезист/картограф, със задача да отговори на посочените в особеното искане 
въпроси, формулирани в края на настоящата частна жалба.

ІІІ. ОТГОВОРНОСТ НА НОТАРИУСА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ НА 
МОЛИТЕЛИТЕ,  НАПРАВЕНИ  ВСЛЕДСТВИЕ  НА  НЕЗАКОННИЯ  МУ  ОТКАЗ  ДА 
НАПРАВИ ИСКАНОТО НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ.

1. Отговорност за деловодните разноски.  

Като орган на държавна власт работещ за собствена частна сметка, нотариусът е задължен да 
възстанови направените от молителите разноски за 1 адвокат и внесените държавни такси и 
комисионни  по  жалбата.  Дотук  съм  заплатил  300  лева  за  адвокат,  при  минимално 
възнаграждение за услугата 100 лева по точка 12 от наредбата на висшия адвокатски съвет за 
минималните  адвокатски възнаграждения,  15 лева  –  държавна такса  за  частната  жалба,  или 
общо  317  лева.  Ако  по  делото  бъде  назначено  вещо  лице  на  мои  разноски  или  заплатя 
допълнителен  хонорар  на  адвоката  ми  за  открито  съдебно  заседание,  тези  допълнителни 
разноски  също следва  да  ми  бъдат  признати  и  възложени  на  нотариуса,  тъй  като  е  станал 
причина за тях.

2.  Отговорност за  разликата  в  нотариалните  такси след влизащото в  сила на 1.7.2009 г. 
изменение на Тарифата за нотариалните такси.

При отмяна на отказа на нотариуса от съда, той ще следва да изповяда желаната от мен сделка. 
Като  се  има предвид,  че  решението на  окръжния  съд ще  бъде постановено  след  1  юли,  то 
издаването на нотариалния акт ще бъде таксувано от нотариуса по новите цени, приложими 
след  влизане  в  сила  на  тази  дата  на  измененията  на  Тарифата.  По  сегашната  тарифа 
нотариалният  акт  се  таксува  121  лева,  а  по  новите  цени  ще  се  таксува  164,50  лева,  или 
незаконният отказ ми причинява вреда в размер на 33,50 лева.

ПРЕДВИД ГОРНОТО, МОЛЯ СЪДЪТ:

− да отмени отказа на нотариус Милена Минкова, с №571 и район на действие – РС 
Пазарджик, за извършване на нотариален акт за дарение на гараж с обслужващо 
помещение изба, постановен с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.6.2009 г. , Рег. № 609/2009 г.;

− да осъди  нотариус Милена Минкова да ми заплати сторените по делото разноски.
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ДОКАЗАТЕЛСТВА И ОСОБЕНИ ИСКАНИЯ:

1. Mоля  съдът  да  изиска  от  нотариус  Минкова  служебно  нотариалното  дело  по 
постановения от него отказ.

2. Моля съдът да назначи вещо лице със задача, след като се запознае с материалите по 
делото и извърши оглед на място на процесните гараж и изба, да отговори на следните 
въпроси:

• -  избата  (мазето)  под  гараж  с  идентификатор  55155.504.303.2.3  съставлява  ли 
самостоятелен  обект  в  сграда   с  идентификатор  55155.504.303.2  и  ако  не  съставлява 
такъв самостоятелен обект, към кой друг обект е придадена?

• -  ако  избата  (мазето)  под  гараж  с  идентификатор  55155.504.303.2.3  не  съставлява 
самостоятелен  обект  в  сграда,  възможно ли е  и  при  какви  предпоставки,  тя  да  бъде 
обособена  в  самостоятелен  обект  в  сграда,  със  самостоятелен  (независим  от  друг 
самостоятелен обект в сграда) достъп до нея от общите части на сградата, от дворното 
място или от улицата ?

• -  при  действащата  нормативна  уредба  възможно  ли  е  на  избата  да  бъде  даден 
индентификатор  на  недвижим  имот  по  смисъла  на  закона  за  кадастъра  и  имотния 
регистър, и ако не е възможно, по какви причини ?

• - в случай, че избата бъде предмет на прехвърляне по тук проектираната отчуждителна 
сделка (дарение) ведно с намиращия се над нея гараж, ще бъдат ли налице пречки за 
вписване на нотариалния акт за дарението от службата за вписванията, и ако има такива 
пречки, какви по-точно ще бъдат те ?

3. Моля вещото лице да бъде изслушано и делото да бъде разгледано в открито заседание.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Квитанция за внесена държавна такса 15 лева, заедно с 2 лева преводна банкова такса, 
или общо за платени 17 лева.

2. Адвокатско пълномощно и договор за правна помощ.
3. Практическо  ръководство  по  нотариални  производства,  Омарбалиев  Христо,  1959  г., 

извлечение - стр.175.

гр. Пазарджик, 24.6.2009 г.  С уважение:
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Чрез окръжен съд – Пазарджик
ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – СОФИЯ

Ч А С Т Н А    К А С А Ц И О Н Н А   Ж А Л Б А

от

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ – ЕГН: 7104173485
от гр. Пазарджик, ул. „Братя Петкови” 1
действайки чрез пълномощника си:
Ангел Милушев – адвокат /и съдебен адресат/
гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2, ст. 1

СРЕЩУ:

определение  №  826  от  16.7.2009  г.  на  Пазраджишки 
окръжен съд по Въззивно Частно Гр. Дело № 587/2009 г. по 
описа  на  същия  съд, с  което  се  потвърждава  ОТКАЗ  на 
нотариус Милена Минкова, с №571 и район на действие – РС 
Пазарджик,  за  извършване  на  нотариален  акт  за  дарение  на 
гараж  с  обслужващо  помещение  изба,  постановен  с 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.6.2009 г. , рег. № 609/2009 г.

ОБЖАЛВАЕМ ИНТЕРЕС: 10 500 лева (данъчна оценка)

ОСНОВАНИЕ: член 280 ал. 1 т. 3 ГПК

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Обжалвам горното определение на Пазраджишки окръжен съд, получено на 22.7.2009 г., с което 
се  потвърждава ОТКАЗА на нотариус Милена Минкова,  с  №571 и район на  действие – РС 
Пазарджик, за извършване на нотариален акт за дарение в моя полза на гараж с обслужващо 
помещение  –  изба  с  данъчна  оценка  10  500  лева,  постановен  с  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  №  1  от 
19.6.2009 г. , рег. № 609/2009 г. Определението на окръжния съд е постановено в противоречие 
на материалноправните норми. Затова моля да го отмените, като решите спора по същество чрез 
отмяна на отказа на нотариуса, както и ми присъдите сторените по делото разноски, поради 
следните мотиви.

Със седемте изречения мотиви в определението си окръжният съд не е отговорил на седемте 
страници доводи на частната жалба.  Става ясно, че съдът ги е отхвърлил с един замах като 
„теоретична разработка“ нямаща нищо общо с действащото право, но не става ясно по какви 
конкретни съображения ги  е  взел  за  несъстоятелни.  Затова  в  настоящата  частна касационна 
жалба освен критиката към мотивите на определението на окръжния съд ще бъдат изложени 
повторно и доводите, които са останали неразгледани от него.

Според нотариуса, отказът му за извършване на нотариалния акт, съгласно предоставения му 
наш проекто-нотариален акт се основава на следните мотиви:

1. Невъзможност за проверка на собствеността на дарителите без наличието на документ за 
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собственост на дарителите – пълен отказ /гараж и изба/.
2. Липса на вписване на документа за собственост на дарителите – пълен отказ /гараж и 

изба/.
3. Липса на изобразяване на избата върху кадастралната схема 2965/08.06.2009 г. за гаража, 

предмет на дарението, съставляваща пречка за прехвърлянето на собствеността на избата 
съгласно приложения проекто-нотариален акт – частичен отказ само за избата на основание 
чл. 6 ал. 3 от Правилника за вписванията.

Първите  два  мотива  всъщност  съставляват  един  –  правна  невъзможност  за  извършване  на 
отчуждителна  сделка  без  документи  за  собственост  на  праводателите.  Третият  мотив  е 
самостоятелен:  правна  невъзможност  за  извършване  на  отчуждителна  сделка  на  обекти, 
нефигуриращи  в  кадастралната  основа,  макар  и  съществуващи  физически.  Така  че  ще 
организирам оплакванията си срещу отказа на нотариуса в два пункта. В третия пункт ще бъде 
изложена  гражданската  отговорност  на  нотариуса  за  причинените  ми  от  този  отказ 
допълнителни разноски. Макар да се припокриват до голяма степен с мотивите на нотариуса, за 
по-голяма прегледност на настоящата жалба мотивите на окръжният съд за потвърждаване на 
отказа му ще бъдат разгледани  в отделен четвърти пункт, където ще изложа и изпълнението на 
предпоставките за настоящето касационно производство по член 280 ал. 1 т. 3 от ГПК. 

І. ОТНОСНО  ВЪЗМОЖНОСТТА  ДА  СЕ  ИЗВЪРШИ  ОТЧУЖДИТЕЛНА  СДЕЛКА  БЕЗ 
ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ И НАЧИНА НА ПРОВЕРКА НА СОБСТВЕНОСТТА.

1. Какъв е интересът на заинтересованите лица и гражданския оборот ?   

1.1. Практическият  интерес  за  нотариуса  и  гражданите  се  състои  в  таксуването  на 
подобна отчуждителна сделка без документи за собственост – нотариусът иска да събере 
два пъти нотариалната такса по точка 8 от Тарифата за нотариалните такси, един път за 
констативен нотариален акт, и още един път за прехвърлителния нотариален акт /в случая 
– дарение/, докато гражданите искат да платят тази такса само един път.

1.2. Другият  практически  интерес,  и  той  е  най-вече  за  гражданите  и  за  гражданския 
оборот,  се  състои  в  извършването  на  отчуждителната  сделка  с  една,  вместо  с  две 
кадастрални скици-копия от кадастралната карта /със схеми за самостоятелните обекти в 
сграда/, когато недвижимият имот попада в район с одобрена кадастрална карта – чл. 6 ал. 
3 ПВ . Съгласно чл. 77 ал. 2 т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър всяко вписване 
на нотариален акт изисква представянето на отделна скица-копие в оригинал. Така при 
съставянето на констативен нотариален акт само за нуждите на исканата от гражданите 
отчуждителна  сделка,  представената  от  тях  скица-копие  в  оригинал  се  „унищожава“ 
/употребява/  при  вписването  му  и  ги  принуждава  да  си  вадят  НОВА  скица-копие  в 
оригинал (търпяща и актуализация на собственика на имота), която да се употреби при 
изповядването на отчуждителната сделка и вписването на прехвърлителния нотариален 
акт  в  имотния  регистър.  Това  означава,  че  предвидената  от  гражданите  отчуждителна 
сделка не може да се извърши в един ден, а най-рано в рамките на няколко дни докато те 
се снабдят с нова скица-копие от кадастралната карта.

1.3. Третият  практически  интерес  се  състои  в  затрудняването  или  блокирането  на 
гражданския оборот. Извън новите разноски и размотавания в службата по кадастъра за 
снабдяването с нова скица, тази забава на отчуждителната сделка заради издаването на 
констативен нотариален акт води и до значителни допълнителни разходи за приобретателя 
при възмездните сделки за нотариалната заверка на предварителен договор за сделката 
/тази заверка се таксува по точка 10 от Тарифата за нотариалните такси – 30 % от таксата 
за нотариалния акт,  които се прибавят към излишните вече платени 100 % нотариална 
такса за констативния акт/. При дарението като отчуждителна безвъзмездна сделка тази 
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забава  води  не  до  затрудняване  (чрез  оскъпяване  със  130  %  на  разходите  по 
прехвърлянето), а направо до блокиране на гражданския оборот, защото при дарението е 
невъзможно сключването на предварителен договор с нотариална заверка на подписите на 
страните  –  по  характера  си  дарението  е  едностранен  договор,  при  който  „дарителят 
отстъпва веднага  и  безвъзмездно нещо на  дарения,  който го  приема“  -  чл.  225 ЗЗД,  а 
„обещанието за дарение не произвежда действие“ - чл. 226 ЗЗД. Разбира се, нотариусът 
отговаря имуществено за причинените на гражданите вреди от подобно затрудняване или 
блокиране на гражданския оборот, като при осуетяване на дарението поради последваща 
смърт на една от страните, надареният и неговите наследници ще могат да претендират за 
стойността на дарявания недвижим имот. Но не това е целта на законодателя, да поправя 
щетите, вместо да ги предотврати.

1.4. Четвъртият интерес е от ненужно двойно натоварване на агенцията по вписванията и 
съответното двойно таксуване на гражданите за това двойно вписване. В случая, когато 
има дублиране на констативен и прехвърлителен нотариален акт, констативният акт има 
спомагателна  роля  и  се  използва  не  самостоятелно,  а  само  за  подготовка  на 
прехвърлителния нотариален акт. Тъй като в този случай този констативен нотариален акт 
няма да се ползва самостоятелно като титул за собственост другаде извън нотариалното 
производство по извършване на отчуждителната сделка, то неговото издаване и вписване 
ненужно хаби време и създава излишна архивна бумащина на службата по вписвания, а 
гражданите са принудени да плащат излишна такса за вписването му, която в момента е 
най-малко 5 лева, придружени с банковата комисионна за превеждането им по сметката на 
агенцията по вписванията в размер на 6 лева, или общо 11 лева.

2. Възможно ли е извършването на отчуждителна сделка без документи за собственост и   
как се прави в този случай проверката на правото на собственост на отчуждителя ?

2.1. Какво  казва  по  въпроса  нормативна  уредба  на  отчуждителните  сделки  с  права  върху 
недвижими имоти ?

Съгласно член 586 от новия ГПК, озаглавен „Проверка на собствеността“:

(1) При издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява,  
прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява  
дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на 
сделката.

(2) Правото на собственост се удостоверява със съответните документи. Когато праводателят  
не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.

(3) Нотариусът  удостоверява  в  акта  и  извършването  на  проверката  по  ал.  1,  като  посочва  
документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за  собственост на праводателя  не  е  вписан,  нотариалният акт не  се  
издава, докато този документ не бъде вписан.

Съгласно член 587 от новия ГПК, озаглавен „Констативен нотариален акт“:

(1) Когато собственикът на имот няма документ за правото си, той може да се снабди с такъв,  
след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса своето право.

(2) Ако  собственикът  не  разполага  с  такива  доказателства  или  ако  те  не  са  достатъчни,  
нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване  на  собствеността по давност 
чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от  
определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите 
се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота.

(3) Въз  основа  на  доказателствата  по  ал.  1  и  2  нотариусът  се  произнася  с  мотивирано  
постановление. Ако с него правото на собственост се признава, нотариусът издава на молителя  
нотариален акт за собственост върху недвижимия имот.
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С тези два текста законодателят указва, че производствата по издаването на отчуждителните по 
член  586 от  новия  ГПК и  констативните  нотариални актове  по  член  587  от  новия  ГПК са 
различни,  като  обаче  установява  общ  ред  за  проверка  на  собствеността  при  липса  или 
недостатъчна доказателствена сила на документите на собственика – това е обстоятелствената 
проверка по алинея 2 на член 587 от новия ГПК.

В случая нотариусът е  сезиран с  молба за изповядване на дарение на  недвижим имот,  като 
дарителите  не  представят  документи  за  собственост.  Следователно  производството  пред 
нотариуса се развива по член 586 от новия ГПК, който изрично предвижда тази възможност във 
второто  изречение  на  втората  си  алинея  :  „  Когато  праводателят  не  разполага  с  такива  
документи, правото на собственост се проверява по реда на чл. 587, ал. 2.“
Волята  на законодателя е  ясна:  отчуждителният нотариален акт за  дарение ще следва да  се 
извърши без наличието на документи за собственост и то в същото нотариално производство по 
съставянето му по член 586 от новия ГПК, макар редът за извършване на обстоятелствената 
проверка да е посочен в член 587 ал. 2 от същия кодекс.

Редакцията на отменената нормативна уредба по стария ГПК в сила от началото на 1952 г. до 
29.2.2008 г. беше още по-недвусмислена, като в алинея 2 на член 482, уреждащ производството 
по  издаване  на  отчуждителните  нотариални  актове  изрично  се  казваше,  че  при  липса  на 
документи за собственост на праводателя правото на собственост му се проверява В СЪЩОТО 
ПРОИЗВОДСТВО,  макар  начинът  на  проверката  да  е  взаимстван  от  производството  по 
издаването на констативните нотариални актове по член 483 от същия кодекс.

Чл. 482. (1) При извършването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се  
учредява,  прехвърля,  изменя  или  прекратява  друго  вещно  право  върху  недвижим  имот,  
нотариусът трябва да провери дали праводателят е собственик на имота. Освен това той  
трябва  да  провери  дали  са  налице  особените  изисквания,  които законите  поставят за  
сключване на тия сделки.

(2)  Правото  на  собственост  се  удостоверява  със  съответните  документи,  а  когато 
праводателят не  разполага  с  такива документи,  правото на собственост се проверява  
в същото производство по реда на чл. 483, ал. 2.

(3) Нотариусът удостоверява в акта и извършването на проверката по ал. 1 като посочва  
документите, удостоверяващи правото на собственост, и другите изисквания.

(4) Когато документът за собственост на праводателя не е бил вписан, нотариалният акт не  
се извършва, докато този документ не бъде вписан.

 
Чл. 483. (1) Когато собственикът на недвижим имот няма документ за правото си, той може да се  

снабди с такъв, след като установи с надлежни писмени доказателства пред нотариуса 
своето право.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1979 г., изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.) Ако 
собственикът не разполага с такива доказателства или те не са достатъчни, нотариусът 
извършва  обстоятелствена  проверка  за  придобиване  собствеността  по  давност  чрез  
разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или 
определено  от  него  длъжностно  лице,  в  чийто  район  се  намира  недвижимият  имот.  
Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат  
съседи на имота.

(3)  Въз  основа  на  доказателствата по  ал.  1  и  2  нотариусът се  произнася  с  мотивирано  
постановление.  Ако  с  него  правото  на  собственост  се  признава,  нотариусът  издава 
нотариален акт на молителя за собственост върху недвижимия имот.

 

Нотариусът  обосновава  отказа  си  с  невъзможността  да  бъде  извършена  обстоятелствена 
проверка  на  собствеността  на  праводателя  в  рамките  на  производството  по  издаването  на 
отчуждителните  нотариални актове  по  член  586  от  новия  ГПК,  като  твърди  в  обжалваното 
определение  за  отказ,  че  обстоятелствената  проверка  на  правото  на  собственост  била 
приложима само в производството по издаване на констативните нотариални актове по член 587 
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от новия ГПК и непременно завършвала с издаването на констативен нотариален акт. По тази 
логика на нотариуса, при липса на документи на собственост на праводателя, той ще следва 
задължително да сезира нотариуса с молба за две отделни производства: първото – за издаване 
на констативен нотариален акт по член 587 от ГПК, и второто – за издаване на отчуждителен 
нотариален акт  по член  586 от  ГПК,  в  което  производство ще  участват  и  приобретателите. 
Тогава се пита защо законодателят е заложил в член 586 алинея 2 от новия ГПК, хипотезата 
когато праводателят НЕ РАЗПОЛАГА с документи за собственост, ако в такъв случай той винаги 
ще трябва да представя документ за собственост представляващ констативен нотариален акт 
издаден  въз  основа  на  извършената  от  нотариуса  обстоятелствена  проверка.  Нали,  ако 
праводателят  се  снабди  с  такъв  констативен  нотариален  акт  изключително  за  нуждите  на 
отчуждителната сделка, той вече ще има документ за собственост, въз основа на който ще бъде 
направена  проверката  на  собствеността  му ?  Може  ли  праводателят  хем  да  не  разполага  с 
документ за собственост, хем проверката на собствеността му при отчуждителната сделка да се 
прави  въз  основа  на  констативен нотариален акт  издаден  след  обстоятелствена  проверка  на 
правото  му  ?  Ако  няма  хипотеза,  при  която  отчуждителен  нотариален  акт  се  издава  без 
представяне на документ за собственост на праводателя, защо законодателят я залага ИЗРИЧНО 
във второто изречение на втората алинея на член 586 ?

Въпреки ясната повеля на закона, че отчуждителна сделка може да се извърши и без документ 
за  собственост  на  праводателя,  нотариусът  черпи  допълнителни  аргументи  за  отказа  си  в 
последната алинея 4 на член 586 от новия ГПК, която обуславя издаването на нотариалния акт 
на вписването на документа за собственост на праводателя, какъвто документ за собственост в 
конкретния  случай  щял  да  бъде  констативния  нотариален  акт  на  дарителите  издаден  след 
извършена обстоятелствена проверка. Тук нотариусът отново е в грешка относно приложното 
поле  на  тази  норма,  защото  тя  визира  всички  други  документи  за  собственост  освен 
констативните  нотариални  актове,  като  например  договорите  за  продажба  на  държавна  или 
общинска собственост, договорите за продажба на недвижими имущества на бившите ТКЗС от 
ликвидационните съвети, извършвани с нотариална заверка на подписите на страните, както и 
всички други договори или едностранни изявления с транслативен вещно-правен ефект. Целта 
на изискването за вписването им е стабилизирането на гражданския оборот чрез придобиването 
на тяхната противопоставимост на третите добросъвестни лица. От момента на вписването на 
тези  титули  за  собственост,  правата,  които  те  пораждат  в  полза  на  титуляра  им,  стават 
противопоставими  на  всички,  защото  са  станали  публични  в  този  момент.  Констативните 
нотариални  актове  по  природата  си  нямат  транслативен  вещно-правен  ефект  и  затова 
вписването им не преследва същата цел: противопоставимост на правата,  които установяват, 
спрямо  третите  добросъвестни  лица.  Извън  легитимационният  невещно-правен  ефект, 
единственият вещно-правен ефект на вписването на констативните актове се състои най-много в 
превръщането на едно тайно, скрито владение в явно, публично, видимо за всички трети лица. 
Така че дали е вписан или не, констативният нотариален акт не променя с нищо вещните права 
на титуляра му, нито пък го защитава сам по себе си от собственическите претенции на третите 
лица  към  недвижимата  вещ.  Именно  поради  тази  причина,  той  не  съществува  в  правните 
системи на другите европейски страни, с изключение на Русия и бившите съветски републики, 
поради взаимстването му от руското право след освобождението на България от турски робство 
по време на първоначалното й няколко-годишно управление от руската военна администрация в 
края на 70 години на 19 век.

2.2.  Какво казва правната доктрина по въпроса?

Все още липсват теоретични становища по въпроса при уредбата на нотариалните производства 
по новия ГПК. Такова становище обаче е изявил Христо Омарбалиев в книгата си „Практическо 
ръководство по нотариални производства“, издание от 1959 г., и то се отнася за старата уредба 
по  отменения  ГПК в  сила  от  1952  г.  до  29.2.2008  г.  Като  се  има  предвид,  че  уредбата  на 
собствеността в нотариалните производства при издаването на отчуждителните и констативните 
нотариални актове е същата, то това становище е все още меродавно. Но какво всъщност гласи 
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то ?
На страница 175 от това Ръководство, тук приложена, в главата за обстоятелствената проверка 
изрично  е  застъпено  становището,  че  тя  е  с  двойно  предназначение  и  се  ползва  както  в 
производството по издаването на констативните нотариални актове, така и в производството по 
издаването  на  отчуждителните  /транслативните/  нотариални  актове.  Самата  обстоятелствена 
проверка  приключва в  единия и  в  другия случай с  постановление на  нотариуса,  с  което се 
признава  или  отказва  да  се  признае  претендираното  право  на  собственост  на  молителя.  В 
първото  производство  това  постановление  се  използва  като  основание  за  издаването  на 
констативен нотариален акт за  придобито право на собственост чрез давностно владение на 
молителя,  а във втория – за установяване на правото му на собственост като праводател по 
отчуждителната сделка, извършвана във формата на отчуждителен /транслативен/ нотариален 
акт.

ІІ. ИЗВЪРШВАНЕ  НА  ОТЧУЖДИТЕЛНА  СДЕЛКА  НА  ОБЕКТИ,  НЕФИГУРИРАЩИ  В 
КАДАСТРАЛНАТА ОСНОВА, МАКАР И СЪЩЕСТВУВАЩИ ФИЗИЧЕСКИ.

 
По-нататък  в  постановлението  си  за  отказ,  нотариусът  се  позовава  на  невъзможността  да 
извърши нотариален акт за дарение на обслужващото помещение – изба, под гаража предмет на 
дарение,  като  се позовава на правилото на чл.  6  ал.3 от  Правилника за вписванията.  Обаче 
забраната произтичаща от това правило не е за изповядване на сделката, а за вписването й, и тя 
има  своето  изключение,  когато  става  въпрос  за  разпореждане  с  несамостоятелни  обекти  в 
сгради, които не фигурират в кадастралната основа.

1.  Правилото  на  чл.  6  ал.3  от  Правилника  за  вписванията  за  забраната  за  вписване  на 
отчуждителна сделка с недвижими имоти, нефигуриращи в кадастралната основа. 

С влизането в сила на Закона за кадастъра и имотния регистър системата на вписванията в 
българското  вещно  право  стана  от  персонална  в  реална.  Тази  промяна  се  съпътства  с 
изработването  на  единна  кадастрална  основа  на  територията  на  страната,  позволяваща 
еднозначно  идентифициране  на  всеки  обект  на  вещно  право:  поземлен  имот,  сграда  или 
самостоятелен обект в сграда, по такъв начин, че всеки обект на вещно-правна сделка следва да 
се припокрива напълно само с един идентифициран обект в кадастралната основа на страната, 
на когото е придаден уникален идентификационен номер /идентификатор – член 26 ал. 2 от 
ЗКИР/. Такава кадастрална основа вече е изработена за град Пазарджик и е налице одобрена 
кадастрална  карта,  в  която  попадат  недвижимите  имоти  предмет  на  настоящия  проекто-
нотариален акт за дарение.

Тази  зависимост  на  вписването  на  сделките  с  недвижими  имоти  от  еднозначното 
идентифициране на недвижимите имоти предмет на прехвърляне, доведе до задължението на 
нотариуса,  произтичащо  от  чл.  6  ал.  3  от  Правилника  за  вписванията  да  удостоверява 
отчуждителни сделки с вещни права само с предварително идентифицирани недвижими имоти 
от службите по геодезия,  картография и кадастър под страх издадените  от  него нотариални 
актове в нарушение на това правило да не бъдат вписани от службата по вписванията, за което 
той ще носи съответната гражданска отговорност пред страните по сделката за претърпените от 
тях вреди вследствие на отказа от вписване на Агенцията по вписванията на издадения от него 
нотариален  акт.  Всъщност  основанието  за  носенето  на  тази  гражданска  отговорност  на 
нотариуса се състои в задължението му да издава годни за вписване нотариални актове, а при 
невъзможност да издаде такива – да информира предварително молителите за проектираното от 
тях негодно нотариално удостоверяване (фактът на изначалната му непротивопоставимост на 
третите добросъвестни лица, поради липсата на вписване на издадения от нотариуса нотариален 
акт).

Така че,  след като молителите желаят да изповядат една отчуждителна сделка,  нотариусът е 
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длъжен да приеме волеизявленията им, и то независимо дали неговият нотариален акт ще бъде 
вписан впоследствие или не. Разликата се състои единствено в това, че ако той предварително е 
информирал  молителите  за  пречката  за  вписването  на  акта,  няма  да  носи  отговорност  за 
претърпените от тях граждански вреди от невписването на издадения нотариален акт (негодна 
вещно-правна  сделка,  но  годна  облигационна  сделка).  Разбира  се,  освобождаването  от 
гражданска  отговорност  на  нотариуса  ще  бъде  обусловено  и  от  последващото  надлежно  и 
обосновано обжалване от него на отказа на съдията по вписванията да направи вписването, като 
се  има  предвид,  че  нотариусът  е  длъжен  служебно  да  поиска  от  съдията  по  вписванията 
вписването на издаваните от него нотариални актове.

2.   Изключението на правилото на чл. 6 ал.3 от Правилника за вписванията за забраната за 
вписване  на  отчуждителна  сделка  с  недвижими  имоти,  нефигуриращи  в  кадастралната 
основа – несамостоятелните обекти в сграда.

Това  изключение  произтича  от  член  23  от  Закона  за  кадастъра  и  имотния  регистър,  който 
определя кои са недвижимите имоти обект на кадастъра, а те са:

1. поземлен имот;

2. сграда, включително изградена в груб строеж;

3. самостоятелен обект в сграда. 

Съгласно точка 1 от § 1 на ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ на същия закон, "самостоятелен 
обект в сграда" е етаж или част от етаж съгласно Глава четвърта от Закона за собствеността. 
Това  означава,  че  несамостоятелните  обекти  в  сграда,  каквито  са  подземните  обслужващи 
помещения, които нямат самостоятелно съществуване, а са придадени по предназначението си 
към обслужвания самостоятелен обект, не могат да бъдат обект на кадастъра. По тази причина, 
макар  физически  съществуващи,  те  не  могат  да  бъдат  отразявани  и  не  фигурират  в 
кадастралната  основа  на  района,  в  който  са  разположени.  Означава  ли  това  отсъствие  от 
кадастралната  основа,  че  тези  несамостоятелни  обекти  не  могат  да  бъдат  предмет  на 
отчуждителни сделки ?  Ако не  означава,  остава  да  се  провери дали в  конкретния случай с 
настоящето  дарение  избеното  помещение  под  гаража  съставлява  или  не  съставлява 
несамостоятелен  обект  в  сграда,  което  в  първия  случай  ще  позволи  вписването  на 
отчуждителната сделка върху това избено помещение, а във втория – ще служи като основание 
за отказ от вписване на тази сделка, тъй като тя няма да бъде неутрална в кадастрален план, 
защото ще е съпътствана с предхождащо или последващо изменение на кадастралната основа.

2.1. Несамостоятелните обекти в сграда като предмет на отчуждителна сделка.

Доколкото несамостоятелният обект в сграда не може да бъде обект на кадастъра, установената 
със  ЗКИР  реална  система  на  вписванията,  изискваща  уникално  идентифициране  на  всички 
недвижими имоти в страната, не може да бъде разстроена – при изповядане на отчуждителна 
сделка с такъв несамостоятелен обект не се стига до изменение на кадастралната основа чрез 
вкарването в нея на нов недвижим имот с идентификатор, непокриващ се с други недвижими 
имоти притежаващи вече кадастрални идентификатори. Отсъствието на несамостоятелния обект 
в сграда от кадастралната основа обаче не означава, че този обект не съществува физически, и 
че той не придава допълнителна стойност на обслужвания самостоятелен обект, към който е 
придаден. Ако в настоящия случай ставаше въпрос за продажба, а не за дарение на гаража с 
избата под него, то пазарната му стойност нямаше да е една и съща при продажбата му без и с 
тази  изба.  По  същия  начин  в  приложената  към  проектонотариален  акт  данъчна  оценка  на 
недвижимите имоти, предмет на дарението, е записано, че тя е дадена общо както за гаража, 
така и за обслужващото избено помещение под нея: „РЗП на обекта: 22.00 кв.м., мазе: 22.00 
кв.м., таван: 0.00 кв.м.“. Ако избата, в случая записана от данъчната администрация като мазе, 
съществува за данъчната администрация и увеличава данъчната оценка на гаража, защо тя да не 
може да бъде предмет на гражданския оборот ? Явно несамостоятелните обекти в сграда, макар 
да не са обособени като кадастрални единици, са част от гражданския оборот и не могат да 
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бъдат изключвани от обхвата на отчуждителните сделки, щом като те увеличават чувствително 
стойността на обслужваните имоти. Това, че те не присъстват в кадастралната основа, не пречи 
те да бъдат отразявани в нотариалните актове, като част от каузата на сделките, без която те 
биха нарушили еквивалентността на престациите при двустранните договори. А щом те могат 
да са част от предмета на двустранните договори, няма пречка да бъдат изключвани от предмета 
и на едностранните договори, какъвто е настоящето дарение.

2.2.  Избеното помещение под гаража, предмет на настоящия договор за дарение, съставлява или 
не съставлява несамостоятелен обект в сграда ?

За  да  се  отговори  на  този  въпрос  преди  това  е  нужно  да  се  отговори  на  въпроса  що  е 
несамостоятелен обект в сграда. При липса на законово определение на това понятие, следва да 
се приложи тълкуване на понятието несамостоятелен обект в сграда, като противоположно на 
понятието самостоятелен обект в сграда. Самостоятелен обект в сграда е този, който може да 
бъде обособен от другите обекти в сградата и да бъде ползван самостоятелно и независимо от 
ползването на тези други обекти. На практика това означава, че :

1) ПЪРВО – освен  материално  отделен  от  останалите  обекти с  преградни стени,  под  и 
таван,

2) ВТОРО – достъпът до този обект следва да бъде осигурен от общите части на сградата, в 
която се намира, както и

3) ТРЕТО  –  да  може  да  бъде  използван  за  самостоятелно  предназначение,  а  не  като 
сервизно  помещение  или  избено  помещение  към  друг,  обслужван,  недвижим  имот 
(самостоятелен обект в сграда).

Ако  от  представените  по  делото  документи  (СХЕМА  №  2965/8.6.2009,  удостоверение  за 
данъчна оценка и молба-декларация) описани в приложенията към проекто-нотариалния акт, не 
стане  ясно  за  съда,  дали  избеното  помещение  предмет  на  дарението,  е  самостоятелен  или 
несамостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.303.2, ще моля да бъде назначено 
вещо лице – геодезист/картограф, със задача да отговори на посочените в особеното искане 
въпроси, формулирани в края на настоящата частна жалба.

ІІІ.  ОТГОВОРНОСТ  НА  НОТАРИУСА  ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ  РАЗХОДИ  И 
РАЗНОСКИ НА МОЛИТЕЛИТЕ,  НАПРАВЕНИ ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕЗАКОННИЯ 
МУ ОТКАЗ ДА НАПРАВИ ИСКАНОТО НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ.

1. Отговорност за деловодните разноски.  

Като орган на държавна власт работещ за собствена частна сметка, нотариусът е задължен да 
възстанови направените от молителите разноски за 1 адвокат и внесените държавни такси и 
комисионни по жалбата. 

За  производството  пред  окръжния  съд  съм  заплатил  300  лева  за  адвокат,  при  минимално 
възнаграждение за услугата 100 лева по точка 12 от наредбата на висшия адвокатски съвет за 
минималните адвокатски възнаграждения. Освен това съм заплатил 15 лева – държавна такса за 
частната жалба и 2 лева преводна банкова такса , или общо 317 лева. 

За настоящето касационно производство  съм заплатил 300 лева за  адвокат,  при минимално 
възнаграждение за услугата 100 лева по точка 12 от наредбата на висшия адвокатски съвет за 
минималните адвокатски възнаграждения. Освен това съм заплатил 15 лева – държавна такса за 
частната касационна жалба и 2 лева преводна банкова такса , или общо 317 лева. 

Така че при уважаване на частната ми касационна жалба, моля съдът да ми присъди деловодни 
разноски в размер на 634 лева.
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2.  Отговорност за  разликата  в  нотариалните  такси след влизащото в  сила на 1.7.2009 г. 
изменение на Тарифата за нотариалните такси.

При отмяна на отказа на нотариуса от съда, той ще следва да изповяда желаната от мен сделка. 
Като се има предвид, че решението на съда ще бъде постановено след 1 юли, то издаването на 
нотариалния акт ще бъде таксувано от нотариуса по новите цени, приложими след влизане в 
сила  на  тази  дата  на  измененията  на  Тарифата.  По  сегашната  тарифа  нотариалният  акт  се 
таксува  121  лева,  а  по  новите  цени  ще  се  таксува  164,50  лева,  или   незаконният  отказ  ми 
причинява вреда в размер на 33,50 лева.

ІV. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАСТОЯЩЕТО КАСАЦИОННО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛЕН 
280 АЛ. 1 Т. 3 ОТ ГПК.

Предвид  диспозитива  и  мотивите  на  определението  на  окръжния  съд,  налице  са  следните 
предпоскавки за отмяната му в настоящето касационно производство.

1. Неточно прилагане от окръжния съд на член 586 ал. 1-4 от ГПК доколкото се изключва   
хипотезата на издаване на нотариален акт за отчуждителна сделка, когато отчуждителят 
не представя годни документи за собственост.

Според  окръжния  съд,  по  българското  право  е  невъзможно  нотариусът  да  изповяда 
отчуждителна сделка без праводателят му да му представи документ, надлежно вписан и годен 
да  докаже  правото  му  на  собственост.  Затова  при  наличие  на  право  на  собственост  върху 
недвижим имот,  но  липса на документ за собствеността,  преди да  извърши отчуждителната 
сделка,  праводателят следвало да се сдобие с  констативен нотариален акт,  който да бъдел и 
вписан впоследствие. Чак тогава нотариусът, при наличието на вписан констативен нотариален 
акт, можел да извърши и отчуждителен (транслативен) нотариален акт.

Много интересно как в цял свят нотариусите не разполагат с констативни нотариални актове, 
защото  законите  в  техните  страни  не  са  предвидили такива  актове,  и  въпреки  това  вършат 
нотариални актове  по  отчуждителните  сделки.  Ако изначално  тези  констативни нотариални 
актове са толкова нужни за гражданския оборот на недвижимите имоти, защо тогава днес по 
света никъде ги няма освен в България, и евентуално в Русия, откъдето те са взаимствани при 
създаването  на  българското  вещно  право  от  руската  военна  администрация  след 
Освобождението на България от османска власт ?

Освен това в англосаксонските държави на Общото право въобще отсъства институцията на 
нотариуса, като орган на държавната власт (работещ на частна или държавна сметка), който да 
удостоверява волеизявланията на страните по договорите имащи за предмет вещни права върху 
недвижими  имоти.  Така  че  гражданският  оборот  на  недвижимите  имоти  може  да  се  върти 
успешно дори без всякакви нотариални актове и от това сделките с недвижими имоти не стават 
по-несигурни. Системата на вписванията на вещните права е нещо различно и за нея не говорим 
тук.

Спорът с окръжния съд по настоящето производство тук е за смисъла на алинеи 2 и 4 на член 
586  ГПК,  доколкото  на  молителите  без  документ  за  собственост,  но  не  и  без  право  на 
собственост на отчуждителите, неоснователно се отказва извършването на нотариален акт за 
дарение. Във второто изречение на алинея 2 изрично е визирана хипотезата, когато праводателят 
извършва  отчуждителната  сделка  без  да  разполага  с  годен  документ  за  собственост.  Моля 
Върховният касационен съд да каже, защо законът изрично предвижда такава хипотеза, ако тя 
никога  няма  да  се  прилага,  щом  като,  при  липса  на  друг  годен  титул  за  собственост, 
праводателят по отчуждителна сделка ще следва да представя констативен нотариален акт в 
производството по член 586 ГПК ? Щом законът пише, че производството по член 586 ГПК 
може да се извърши и при липса на документ за собственост, но в този случай собственикът все 
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пак ще следва да представи документ за собственост, какъвто е констативният нотариален акт, 
означава  ли  това,  че  констативният  нотариален  акт  не  е  документ,  годен  за  доказването 
(установяването) на собствеността ?

Иначе  самият  констативен  нотариален  акт,  на  когото  толкова  много  държат  нотариусът  и 
окръжният съд, сам по себе си няма друга функция освен легитимационна, и в никакъв случай 
не е документ, който по абсолютен начин установява вещното право на титуляра му. И с него, и 
без  него,  титулярът  е  собственик  или  не  –  констативният  нотариален  акт  не  променя 
патримониума  му.  Единственото материално-правно действие,  което поражда,  е  безспорното 
превръщане на едно владение в явно от датата на вписването му.

Що се отнася разпоредбата на аления 4 на член 586 от ГПК, за вписването на документа за 
собственост като условие за издаване (извършване) на нотариалния акт, отново окръжният съд я 
тълкува погрешно, като черпи от нея аргумент за неоходимостта от предварителното снабдяване 
с  констативен  нотариален  акт  на  отчуждителя  без  документ  за  правото  си.  Системата  на 
вписването  на  сделките  с  недвижими  имоти  има  своите  корени  във  френското  кралско 
средновековно право. Целта на вписването тогава била да се даде публичност на вещните права, 
като се препятства възможността за третите добросъвестни приобретатели да оспорват правата 
на първия по време приобретател. Такава е целта на вписването и днес: непротивопоставимост 
спрямо  приобретателя  с  вписан  нотариален  акт  на  последващите  придобивания  на  същия 
недвижим имот от трети добросъвестни лица, което е и гаранцията за абсолютния характер на 
вещното му право.  

При  тази  единствена  правна  стойност  на  вписването  се  пита  за  каква 
противопоставимост/непротивопоставимост  спрямо  третите  лица  може  да  се  говори  при 
констативните актове, за да попаднат те в приложното поле на  разпоредбата на аления 4 на 
член 586 от ГПК ? За никаква. Документите, посочени в тази разпоредба, са всички останали 
документи за собственост с транстлативно (прехвърлително) действие, като разни декларации за 
учредяване право на строеж, договори за продажба на държавен или общински недвижим имот, 
и т.н. И задължението за вписване на документа за собственост на праводателя има единствено 
за цел да се гарантират правата на правоприемника срещу трети добросъвестни лица, които 
впишат  преди  него  по-късен  титул  за  собственост.  Следователно,  когато  става  въпрос  за 
отчуждителна сделка, която се върши без документ за собственост на праводателя, разпоредбата 
на  алинея  4 на  член 586 не  намира приложение,  поради изначалната  липса  на  документ за 
собственост.

2. Неточно прилагане от окръжния съд на член 587 ал. 2 от ГПК във връзка с член 586 от   
ГПК и член 363 от ГПК доколкото се изключва приложението на предвиденото там под-
производство  (ред,  частична  процедура)  за  проверка  на  собствеността  в  главното 
производство за издаване на нотариален акт по отчуждителна сделка или за издаване на 
съдебно решение за обявяване на сключен предварителен договор за окончателен.

Според нотариуса и окръжния съд, под-производството (ред, частична процедура) в алинея 2 на 
член  587  от  ГПК  по  проверка  на  правото  на  собственост  на  молителя  за  нуждите  на 
снабдяването  му  с  констативен  нотариален  акт,  е  приложимо  единствено  в  рамките  на 
нотариалното производство уредено в същия член 587 от ГПК. Ограничаването по този начин 
на приложното поле на под-производството (ред, частична процедура) по алинея 2 на член 587 
от  ГПК  лишава  от  приложно  поле  второто  изречение  на  алинея  2  на  член  586  от  ГПК. 
Тълкуванието  на  окръжния  съд  е  още  по-абсурдно  досежно  доказването  на  правото  на 
собственост  на  продавача  по  предварителен  договор  за  продажба  в  производството  за 
обявяването му за окончателен възбудено по инициатива на купувача като ищец.

Върховният  касационен  съд  имаше  възможност  да  се  произнесе  по  задължението  на  съда 
произтичащо от чл. 298, ал. 1 ГПК (отм.), възпроизвеждащ буквално нормата на член 363 от 
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новия ГПК. В Решение № 365 от 24.04.2009 г.  на ВКС по гр.  д. № 5509/2007 г.,  I  г.  о.,  ГК, 
докладчик съдията Теодора Нинова, се застъпва становището, че ищецът (купувач на недвижим 
имот) носи тежестта да докаже  (onus probandi)  пред съда в производството по обявяването на 
предварителен договор за продажба на недвижим имот за окончателен, и то при условията на 
ПЪЛНО И ГЛАВНО ДОКАЗВАНЕ. Което не изключва, разбира се, и ползването на свидетели 
от  ищеца,  които да  докажат 10 годишно,  явно,  открито и безспорно давностно владение от 
ответника, и то въпреки неговото отричане и оспорване на такова владение, и то чрез довеждане 
на контра-свидетели. Пита се, по логиката на окръжния съд, каква стойност ще има за купувача 
един предварителен договор за продажба на недвижим имот на продавач без документ документ 
за  собственост,  ако  съдът  няма  да  може  да  го  обяви  за  купувач,  тъй  като  продавачът 
преднамерено  няма  своевременно  да  се  снабди  с  констативен  нотариален  акт,  за  да  улесни 
доказването на правото му от ответника,  както го изисква член 363 от ГПК, преди да обяви 
купувача са собственик ? Явно, че такъв предварителен договор няма да има никаква стойност, 
освен евентуално да служи като разписка за платено от купувача капаро.

3. Неточно  прилагане  от  окръжния  съд на  член  6  ал.  3  от  Правилника за  вписванията,   
доколкото му се придава и значение на забрана за нотариуса за издаване на нотариален 
акт  отнасящ се  за  недвижим имот,  състоящ се  от  самостоятелен обект  в  сграда  и  от 
несамостоятелен обект в сграда, който е изключен от кадастралната основа по силата на 
самия   Закон за кадастъра и имотния регистър,   но е съществуващ физически.  

По-горе изложих аргументите си защо член 6 ал. 3 от Правилника за вписванията не е пречка за 
издаване от нотариуса на нотариалния акт за дарение в настоящия случай. Към тях ще добавя и 
още два.

ПЪРВО.  Правилникът  за  вписванията  регулира  дейността  на  службите  по  вписванията  към 
Агенцията за вписванията. Той не регулира дейността на нотариуса. Освен това, при наличието 
на самостоятелни и несамостоятелни обекти в сграда в нотариален акт, съдията по вписванията 
ще спази член 6 ал. 3 от Правилника за вписванията, като в регистрите за вписване на дарението 
„опише само гаража, като самостоятелен обект в сграда“, и пропусне обслужващото помещение 
– изба под гаража. 

В  настоящия  случай  подобно  „частично“  вписване  (на  гаража  без  избата)  от  съдията  по 
вписванията не се и претендира от молителите. От тях се иска само несамостоятелният обект в 
сграда (обслужваното помещение-изба) да бъде част от предмета на дарението (нотариалния 
акт), ведно с гаража като самостоятелен обект в сграда.

ВТОРО. Алинея 3 на член 6 от Правилника за вписванията гласи: „Когато недвижимият имот 
се  намира  в  район  с  одобрена  кадастрална  карта,  описанията  се  извършват  съобразно 
данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър. В тези случаи към 
акта се прилага скица-копие от кадастралната карта.“ Това означава, че за извършването на 
вписването  на  сделката  в  имотния  регистър  нотариусът  ще  следва  да  представи  освен 
официално  заверен  препис  от  нотариалния  акт  и  скица  копие  от  кадастралната  карта,  ако 
недвижимият имот  се  намира  в  район  с  одобрена  кадастрална карта,  какъвто е  настоящият 
случай. Необходимостта от прилагане на такава кадастрална скица-копие (схема) ясно указва, че 
при оформянето на партидата на имота Агенцията по вписванията (съдията по вписванията) ще 
се ръководи не от съдържанието на нотариалния акт, а от съдържанието на кадастралната скица-
копие (схема),  поради което и тя също се представя едновременно с официалния препис на 
нотариалния акт. Меродавно за съдията по вписванията е отразеното в скицата (схемата), а не в 
нотариалния  акт.  Което  пък  от  своя  страна  означава,  че  съдържанието  на  нотариалния  акт 
относно недвижимия имот може да се различава от съдържанието на скицата (схемата) за този 
имот,  като  например  сделката  по  нотариален  акт  се  отнася  и  за  несамостоятелни  обекти  в 
сграда, които по ЗКИР не могат да фигурират в кадастралната основа. Ако меродавно за съдията 
по  вписванията  беше  описанието  на  недвижимия  имот  в  нотариалния  акт,  то  тогава 
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Правилникът по вписванията нямаше да изисква да му се представя и кадастрална скица-копие 
(схема) за този имот. ОБРАТНО, никъде в законите няма задължение за нотариуса да извършва в 
нотариалния си акт описание на недвижимия имот – предмет на сделката, така както фигурира в 
кадастралната основа, като пропуска несамостоятелните обекти в сграда. Освен за примера с 
настоящата  изба  под  гаража,  подобен  случай  на  разминаване  може  да  възникне  и  при 
прехвърляне  на  апартамент  в  жилищна  сграда  ведно  със  сервизно  помещение  от  1  кв.м.  в 
стълбищната клетка до апартамента, където например е инсталирана перална машина. Какво 
прави в този случай нотариусът, като се има предвид, че апартаментът е самостоятелен обект в 
сграда и ще фигурира в кадастралната основа, а сервизното помещение е несамостоятелен обект 
в сграда и няма да фигурира в кадастрална основа ? Ще откаже да впише сервизното помещение 
в нотариалния акт ли, като по този начин го изключи от предмета на отчуждителната сделка в 
противоречие с волята на страните ?

ПРЕДВИД ГОРНОТО, МОЛЯ СЪДЪТ:

− да отмени ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 826 от 16.7.2009 г. на Пазраджишки окръжен съд по 
Въззивно Частно Гр. Дело № 587/2009 г. по описа на същия съд;

− да отмени ОТКАЗА на нотариус Милена Минкова, с №571 и район на действие – РС 
Пазарджик, за извършване на нотариален акт за дарение на гараж с обслужващо 
помещение изба, постановен с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.6.2009 г. , Рег. № 609/2009 г.;

− да осъди  нотариус Милена Минкова да ми заплати сторените по делото разноски в 
размер на 634 лева.

ПРИЛОЖЕНИЯ:  Квитанция за  внесена  държавна такса  15  лева,  заедно  с  2  лева  преводна 
банкова такса, или общо за платени 17 лева.

гр. Пазарджик, 26.7.2009 г.  С уважение:
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ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – СОФИЯ
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

Първо отделение 

частно кас. гр. дело № 493/2009 г.

МОЛБА

от

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ – ЕГН: 7104173485
от гр. Пазарджик, ул. „Братя Петкови” 1

действайки чрез пълномощника си:
Ангел Милушев – адвокат /и съдебен адресат/
гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2, ст. 1

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

С Определение  № 634 т 06. 11.2009 г. ч. гр.д.№ 493 по описа за 2009 г.,  сте се произнесли по 
направените от доверителя ми искания:

− да се отмени ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 826 от 16.7.2009 г. на Пазарджишкия окръжен съд по 
въззивно частно гр. дело № 587/2009 г. по описа на същия съд;

− да се отмени ОТКАЗА на нотариус Милена Минкова, с рег. №571 и район на действие – 
РС  Пазарджик,  за  извършване  на  нотариален  акт  за  дарение  на  гараж  с  обслужващо 
помещение изба, постановен с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 19.6.2009 г. , Рег. № 609/2009 г.;

като сте ги уважили като основателни.

Съдът е пропуснал да се произнесе по искането „да се осъди нотариус Милена Минкова да 
заплати на доверителя ми сторените по делото разноски в размер на 634 лева.”

С оглед на горното Ви моля да допълните постановения от Вас акт като се произнесете и по това 
искане.

гр. Пазарджик, 06.11.2009 г.  С уважение:



9.11.2009 г.
ПО ФАКС

До Главния инспектор на съдебната власт към Висшия съдебен съвет
Копие  до  Председателя  на  Върховния  касационен  съд  и  до  съдии 
БРАНИСЛАВА  ПАВЛОВА,  ЛИДИЯ  РИКЕВСКА,  ТЕОДОРА 
ГРОЗДЕВА     

ОТНОСНО:  ОТТЕГЛЯНЕ  НА  ДИСЦИПЛИНАРНА  ЖАЛБА  ОТ 
4.11.2009  г.  ЗА  БАВНОСТ  ПО  ЧАСТНО  ГРАЖДАНСКО  ДЕЛО 
№493/2009  ПО  ОПИСА  НА  ВКС  (ВХОДЯЩ  НОМЕР  В 
РЕГИСТРАТУРАТА 13429/11.08.2009 Г.)

Уважаема госпожо Караиванова,

След  подаване  на  горната  дисциплинарна  жалба  на  4.11.2009  г. 
върховният касационен съд се произнесе на 6.11.2009 г. по въпросното 
частно гражданско дело.

От забавата на върховния касационен съд не са настъпили вредни 
последици.

Предвид  настъпилото  произнасяне  и  липсата  на  вредоносни 
последици, оттеглям подадената от мен жалба и моля да прекратите 
образуваната  при  Вас  дисциплинарна  преписка,  за  което  ме 
уведомите с нарочно писмо.

С уважение,

Георги Керелов
ул. Братя Петкови 1
4400 Пазарджик



О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
№ 677/09 

гр.София, 04.12.2009 г. 
В ИМЕТО НА НАРОДА

 
Върховният  касационен  съд  на  Република  България,  Първо  отделение  на 
Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на трети декември две хиляди и 
девета тодина в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА 
ЧЛЕНОВЕ: ЛИДИЯ РИКЕВСКА 
ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА 

като изслуша докладваното от съдия Т.Гроздева ч.гр.д.№ 493 по описа за 2009 г. 
приема следното:

Производството по делото е образувано е по частна касационна жалба на Г. А. К. 
срещу определение № 826 от 16.07.2009 г. на П. окръжен съд, постановено по 
ч.гр.д. № 587 от 2009 г., с което е потвърден отказ, постановен с определение № 1 
от 19.06.2009 г., рег. № 609 от 2009 г., на нотариус М. М. с № 571 и район на 
действие- РС П. да извърши нотариално удостоверяване на договор за дарение на 
гараж, ведно с обслужващо помещение към него /изба/ по подадена от С. А. К., А. 
Г. К. и Г. А. К. молба от 06.06.2009 г. 

С определение № 634 от 06.11.2009 г. ВКС, ГК, Първо отделение е отменил 
определението на П. окръжен съд и потвърдения с него отказ на нотариус М. М. 
С молба вх. № 9* от 09.11.2009 г. Г. А. К. е поискал да се осъди нотариус М. М. да 
му заплати сторените по делото разноски в размер на 634 лв. 

Върховният касационен съд на РБ, Гражданска колегия, Първо отделение счита 
молбата за неоснователна поради следното: Производството по издаване на 
нотариален акт е охранително по своя характер и за него важат общите правила на 
ГПК за охранителните производства. А съгласно чл.541 от ГПК разноските в тези 
производства са за сметка на молителя, дори и когато охранителният орган /в 
случая нотариуса/ е постановил неправилен охранителен акт. 
По изложените съображения съставът на Върховния касационен съд на РБ, 
Гражданска колегия, Първо отделение 

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Г. А. К. за изменение на определение № 634 
от 06.11.2009 г. ВКС, ГК, Първо отделение по ч.гр.д. № 493 от 2009 г. в частта за 
разноските, чрез осъждане на нотариус М. М. да заплати на Г. А. К. разноски по 
делото в размер на 634 лв.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2. 



Чрез Окръжен съд - Пазарджик
ДО ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – СОФИЯ

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 
Първо отделение 

частно кас. гр. дело № 493/2009 г.

МОЛБА
от
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ КЕРЕЛОВ – ЕГН: 7104173485
от гр. Пазарджик, ул. „Братя Петкови” 1

действайки чрез пълномощника си:
Ангел Милушев – адвокат /и съдебен адресат/
гр. Пазарджик, ул. Иван Вазов 5, ет. 2, ст. 1

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА И ЗА ИЗМЕНЯНЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 677 / 04.12.2009Г. ПО КАС. Ч. ГР. Д. № 493/2009 Г. 

    
УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ КАСАЦИОННИ СЪДИИ,

1. С  определение  №  677  /  04.12.2009  г.  по  горното  частно  кас.  гр.  дело  №  493/2009  г., 
произнесено по моя  молба от 6.11.2009 г.    за ДОПЪЛВАНЕ   на Определение  № 634 от 
06.11.2009 г. по същото частно кас. гр. дело № 493/2009 г. в частта му за присъждане в моя 
полза  на  сторените  от  мен  деловодни  разноски  в  размер  на  534  лева,  ВЪРХОВНИЯТ 
КАСАЦИОНЕН  СЪД  е  допуснал  очевидна  фактическа  грешка,  като  е  записал  в 
диспозитива  на  това  определение  №  677,  че  оставя  без  уважение  молбата  за 
„ИЗМЕНЕНИЕ“ на определение 634. 

I. МОЛЯ на основание чл. 247 ГПК с ново определение да извършите поправка на тази   
явна фактическа грешка, като в диспозитива на определение № 634   от 06.11.2009   
г. впишете думата „ДОПЪЛВАНЕ“ на мястото на думата „ИЗМЕНЕНИЕ”.

Когато съдът е пропуснал да се произнесе по някое искане и го прави с последващ акт, 
този акт е за допълване на първоначалния, а не за изменението му. Освен това е абсурдно да се 
изменя нещо, което не съществува.

2. Извън  този  порок,  мотивите  на  определение  №  677  /  04.12.2009  г.  са  неверни,  а 
диспозитивът му за отхвърляне на акцесорните ми искове за присъждане на деловодните 
разноски в размер на 634лв. са грешни, съответно незаконни.

II. МОЛЯ  на  основание  член  248  ГПК  в  едномесечния  срок  от  произнасянето    Ви  с   
определение № 677 / 04.12.2009 г. по исковете ми за разноските да го ИЗМЕНИТЕ, 
като ми присъдите в пълен размер претендираните от мен деловодни разноски.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ И ДОВОДИ В ПОДКРЕПА НА ТОВА ИСКАНЕ ще 
бъдат изпратени на съда допълнително лично от молителя.

гр. Пазарджик, 04.01.2010 г.  С уважение:


	Волфганг Печ, средносрочен експерт от държавата-членка по компоненти 1-6

