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Предмет на изследване са: обективните и субективни предели на решенията 

при двете фази на съдебната делба и на договора за доброволна делба; правната 

същност и последиците на делбата; въпроси на недействителността на делбата. 

Разглеждани са възможни усложнения при доказване участието на всички 

съсобственици и направено плащане при уравняване на дяловете, като са анализирани 

различни хипотези при действието на сегашния и отменени правни режими. Внимание 

е отделено на правните възможности за снабдяване от заинтересовано лице, което 

черпи права от делба, но не може да установи по безспорен начин нейната 

действителност, с документи, удостоверяващи факти или с нотариален акт по реда 

на обстоятелствена проверка. Посочена е богата съдебна практика, която има 

отношение към разглежданата тема.  

Ключови думи: съсобственост, делба, действителност, разпоредителни сделки, 

рискове. 

 

Обичаен начин за ликвидиране на съсобствеността върху недвижим имот, 

независимо дали е възникнала по силата на наследство или не1,  е делбата. Практиката 
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поставя редица въпроси, свързани с правното й действие, нейния стабилитет и 

доказването на правата на лицето, станало собственик на конкретен имот в резултат на 

делбата. 

Изключително важно значение има обективните предели на силата на 

присъдено нещо при съдебната делба, която е съдебно производство в две фази, всяка 

завършваща със съдебен акт с различни правни последици. 

Решението по чл. 344, ал. 1 от ГПК, с което делбата е допусната и с което 

приключва първата фаза на съдебното производство, има за предмет: определяне на 

обекта на делбата /това може да бъде недвижим имот или имоти, група имуществени 

права или цялото наследство/;  определяне на лицата, между които ще се извърши 

делбата /това са тези, които имат качеството на съсобственици/; определяне на квотите, 

притежавани от всеки от съделителите върху обекта на делба. „С решението за 

допускане на делбата се установява принадлежността на правото на собственост върху 

определен обект, както и обема на притежаваните от страните права в общността, т.е. с 

това решение се признават вещни права, както е при решенията по петиторните искове 

за защита на собствеността или на други вещни права.“2   Спецификата на силата на 

пресъдено нещо на съдебното решение по първата фаза на съдебната делба обхваща не 

само правото на делба, а и самата собственост, която включва като свой 

индивидуализиращ я елемент кои са съсобствениците.3 

 Съдебното решение, слагащо край на първия етап на делбеното производство, 

има самостоятелен стабилитет, който не е свързан с правното действие на 

окончателното решение, с което се постановява реалната делба  или се одобрява 

постигнатата между съделителите съдебна спогодба. Нещо повече – дори ако по 

някакви причини започнатото дело не приключи с реална делба4, влязлото с законна 

 
 
2 Определение № 169 от 13.04.2009г по ч.гр.д. № 36/2009г, Г.К. ІІ г.о. на ВКС по реда на чл. 274, 

ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 280, ал. 1 и чл. 288 ГПК 
3 Това становище изразява Валентина Попова в деветото издание на „Граждански процесуален 

кодекс“от Живко Сталев, С., 2012, ISBN: 978-954-28-1016-2, с. 736 
4 Възможно е в хода на процеса страните извънсъдебно да са се споразумели или заедно всички 

съсобственици да са извършили разпоредителна сделка със спорния имот – в тези случаи делото следва 

да се прекрати. 



сила решение по първата фаза на делбата ще запази стабилитета си и при ново делбено 

дело.5 

 След влизане в сила на решението по допускане на делбата, съдебното 

проиводство преминава към същинското ликвидиране на съсобствеността. В случаите, 

когато има възможност за реална подялба, за това се изготвя разпределителен 

протокол. 

 Субективните предели на присъдено нещо без съмнение обхващат всички 

участници в процеса, независимо дали те са го инициирали или са били призовани като 

съсобственици, както и дали фактически са упражнили правото си на процесуална 

защита. Съгласно чл. 298, ал. /2/ от ГПК, решението ще има действие също така спрямо 

наследниците и правоприемниците на страните /доколкото последните са придобили 

собствеността след влизане в сила на решението/. 

Това означава, че стигне ли се до възобновяване на делбеното дело, страните ще 

бъдат същите като в първата фаза на делбата /съответно - заместени от 

правоприемниците им/ и няма да има пререшаване на въпросите, по които е влязло в 

сила решението по чл. 344, ал. 1 от ГПК. 

Разбира се, постановеното решение в производството по съдебна делба се ползва 

със сила на пресъдено нещо само по отношение на участвалите в него страни, а не 

спрямо всички съсобственици.6   

В правната доктрина са обосновани различни становища относно характера и 

юридическите последици на делбата7. Според някои правни анализатори,  делбата 

има декларативно действие.8 

Аргументи се излагат и в полза на тезата, че „от влизане на протокола в сила или 

от тегленето на жребия, определените дялове стават изключителна собственост на 

участниците в делбата – настъпва нейният вещноправен конститутивен ефект“. 9  

Съществува и трето разбиране - че делбата има вещно-прехвърлително действие. 

 
5  Като илюстрация на тази теза – вж. Р. 75/69 на ОСГК; р. 1504/67, І г.о. на ВС; р. 1563/67на І г.о. 

на ВС, цитирани по Венедиков, П., Съсобственост, С., 1994, ISBN: 954 8150 25 5, с. 128 
6 Вж. Решение от 14.02.2013г по гр.д. № 4262/2010 г. на Софийски градски съд  
7 Подробно различните тези са анализирани от Ставру, Ст., Съсобственост. Правни аспекти., С., 

2010, ISBN: 978-954-730-644-8, с. 297 и сл.  
8 Василев, Л., Българско вещно право, С., 2001, второ преработено издание, издателство „Нова 

звезда“, с.155 
9 Боянов, Г., Вещно право, С.2009, ISBN: 978-954-9704-16-7, с. 194. 



Последното се приема и в  т. 8, б. "б" от ППВС № 7 от 28.11.1973 г. по гр. дело 

№ 6/1973 г., според което относно вещите, предмет на делбата, самата спогодба /а 

това се отнася и за договора за доброволна делба, и за разделителния протокол/ 

има вещно прехвърлително действие. 

Проблеми възникват, когато има пропуски и недостатъци при извършване на 

делбата. 

Важно е да се отбележи, че съдебната делба, както и договорът за доброволна 

делба ще са нищожни, когато като страна в него не участвува някой от 

съсобствениците на имота. Разпоредбата на чл. 75, ал. 2 ЗН установява, че ако 

делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е нищожна. Изразът 

"без участието на някой от сънаследниците" се тълкува в широкия смисъл, че при 

всички хипотези на извършване на делба без участието на лице, от кръга на титулярите 

на правото на собственост, делбата е нищожна.10 Решението по нищожната делба не е 

пречка за извършването на делба между действителните съсобственици. 11  

Налице ли е нищожна делба, съсобствеността не е ликвидирана. Всеки от 

съсобствениците без ограничение във времето може да инициира нова делба,12 тъй като 

по силата на чл. 34, ал. 3 от ЗС  искът за делба не се погасява по давност. Необходимо е 

да се отчита обаче, че такова право не е дадено на съделител, който е бил конституиран, 

а призоваването му не е било редовно.13  Още по-малко има правна възможност за 

завеждане на иск за нова делба  съсобственик, който е участвал в предишната, но 

правата му са отречени.14 

Единствено съсобствениците, чиито права не са зачетени при извършената 

делба, имат право да ги реализират – чрез нов иск за делба /тъй като силата на 

пресъдено нещо по предишната не ги обвързва/, чрез ревандикационен иск на 

основание чл. 108 от ЗС или чрез установителен иск по чл. 124 от ГПК /но не и чрез 

отмяна на решението за делба по реда на чл. 304 от ГПК/. 

В правната доктрина е изразена тезата, че дори ако се установи, че в делбата не 

са участвали всички съсобственици, тази материална правна недействителност на 

делбата, прогласена изрично в чл. 75, ал. 2 от ЗН, няма да има като правна последица 

 
10  Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. По гр. д. № 1/2004 г., ОСГК на ВКС 
11 Т. 7 от ППВС № 7 от 28.11.1973 г, Сборник постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ 

по граждански дела 1953-1991, стр. 369, пор. № 130    
12  „Решението по нищожната делба не е пречка за извършването на делба между действителните 

съсобственици, тъй като не са налице условията на чл. 224 ГПК.“ - т.7 от ППВС № 7/1973 г.  
13 Решение № 205 от 21.04.1998 г. по гр.д. № 1033/1997 г. на ВКС, Г.К., І г.о. 
14  Определение № 859 от 02.11.2012 г. по гр. д. № 471/2012 г. Г.К., І г.о. на ВКС 

http://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=585105410&dbId=0&refId=75059#_blank


дефекти на съдебното решение, изразяваща се в неговата нищожност или 

недопустимост.15 

 Обратното становище е застъпено в Решение № 275 от 30.10.2012 г. по гр. д. № 

444/2012 г. на ІІ г.о. наа ВКС, Г.К.  в производство по чл. 290 – чл. 293 от ГПК. В спора 

по предявен иск с правно основание чл. 32, ал. 2 от ЗС съдът е приел, че е недопустимо 

решение, при което съдът не е изпълнил задължението си служебно да следи за 

правилното конституиране на необходимите другари, каквито са всички 

съсобственици. По аналогия тази теза би трябвало да се отнася и при дело за съдебна 

делба, защото „по делото за делба съдът следи служебно за участието на всички 

съделители, тъй като е налице задължително необходимо другарство между всички 

съсобственици, което обуславя допустимостта на иска.“16 

 Поддържа се и мнението, че „възможността да се иска нова делба, при 

нищожност на първата ex lege, не е пречка да се иска по общия исков ред 

прогласяването на нищожността и на самото съдебно решение“.17 

 Когато делбата е извършена чрез договор, независимо дали това е такъв с 

нотариална заверка на подписите или е утвърдената от съда съдебна спогодба между 

страните, приложими ще са общите правила за недействителност на договорите. Сред 

най-често срещаните случаи на нищожност на делбата са противоречието със закона 

/чл. 26, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД във вр. с чл. 75 от ЗН/ или невъзможен предмет /чл. 26, ал. 

2, предл. 1 от ЗЗД/с оглед изискванията за самостоятелност на обектите, които стават  

индивидуална собственост при опреляне на дяловете. 

Важен въпрос е какво влияние може да окаже върху стабилитета на делбата 

плащането на присъдените суми за уравняване . 

В тази връзка е съществено е да се уточни кой е моментът, когато настъпва 

вещно-правния ефект на делбата в тези случаи. 

Чл. 288 от ГПК от 1952 г /отм./, който е бил в сила до 01.03.2008 г, е претърпял 

редица изменения относно срока за плащане на уравнение на дяловете на останалите 

съделители при възлагане на имота на един или съвместно на някои от тях, както и по 

въпроса какви са последиците в случай на неизпълнение.18 Това изисква много 

 
15 Това се приема и в деветото издание на „Граждански процесуален кодекс“от Живко Сталев, С., 

2012, ISBN: 978-954-28-1016-2 , с. 729 
16  Решение от 19.07.2013 г. по гр. д. № 31962/2011 г на Софийски районен съд 
17  Тасев, С., Делба на съсобственост, С., 2009, ISBN: 978-954-28-0598-4, с. 205. 
18       Промените в текста на правната норма на чл. 288 от ГПК /отм./  са публиктувани във: в. „Известия”,  

бр. 90 от 1961 г.; „Държавен вестник”,  бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.;  „Държавен вестник”,  бр. 



прецизна преценка относно правния режим на делбата към датата на извършването й, 

когато се доказва правото на собственост на продавача на недвижим имот, който се 

позовава на делбата като способ за ликвидиране на съсобствеността. 

Така например, правната норма на чл. 288 от ГПК /отм./ според изменението й, 

обнародвано в бр. 31 от 17.04.1990 г, е предвиждала възможност изплащането на 

паричното уравнение да бъде разсрочено до две години /принципно определеният 

законов срок е бил едногодишен/, а до обезсилване на възлагането се е стигало 

единствено по изрично искане на заинтересованата страна, т.е. на съсобственика с 

непогасено вземане на това основание.  

Потестативното право да се иска обезсилване на съдебното решение за възлагане 

на имота би следвало да се смята погасено, ако не е упражнено в петгодишен срок. 

Според мен би било достатъчно съделителят, който твърди, че съсобствеността е 

прекратена и недвижимият имот е станала вече негова индивидуална собственост при 

действащия тогава правен режим, да докаже, че в този срок няма вписана молба за 

обезсилване на делбата, дори и да няма направено плащане на уравняването или 

документите за това да не са налице, каквито случаи практиката познава. 

Съгласно ал. /6/ и ал. /7/ на чл. 288 от ГПК /отм./ в последната им редакция 

преди влизане в сила на новия ГПК,  съделителят става собственик, едва след като 

изплати изцяло определената сума за уравнение на дяловете на останалите 

съсобственици. Неплащането на паричното уравнение заедно със законната лихва в 

шестмесечен срок от влизане в сила на решението за възлагане, води до обезсилване на 

решението за възлагане на имота по право. 

Това означава, че съсобственикът, на когото конкретен имот е бил възложен при 

делбата, трябва да доказва задължително също така и направеното надлежно плащане 

на уравнения на дяловете на останалите съсобственици, за да може да се позове на 

влязлото в сила първоначално съдебно решение по делбата във втората й фаза.  

Това нормативно разрешение на въпроса е запазено и при действието на новия 

ГПК – ал. /5/ и ал /6/ на чл. 349.  

Интерес представлява и приложимостта на чл. 81, ал. 1 от ЗЗД по отношение 

неплащането на дължимите вноски за уравнение на дяловете. 

 
31 от 1990 г.; „Държавен вестник”,   бр. 124 от 1997 г., в сила от 01.04.1998 г.;  „Държавен вестник, бр. 64 

от 1999 г. 



При действието на отменени разпоредби на  предишния ГПК, когато 

обезсилването на решението за възлагане е ставало по искане на заинтересованата 

страна, длъжникът-съделител е имал правото да се позовава на обективна 

невъзможност за неизпълнение.19 

Когато по време на делбата е било приложима законодателната разпоредба, че 

решението за възлагане се обезсилва, без за това да е необходим специален иск на 

съделител, чл. 81, ал. 1 от ЗЗД няма да е приложим. „Ако паричното задължение за 

уравнение на дял не се погаси в срок, длъжникът изпада в забава, чиито 

неблагоприятни последици не могат да бъдат заличени по волята на страните по 

облигационната връзка. Дори плащането на дължимите суми след изтичане на срока 

по чл. 288, ал. 6 ГПК не може да заличи последиците на неизпълнението. Ако няма 

плащане или друго надлежно изпълнение в шестмесечния срок от влизане на 

възлагателното решение в сила, то се обезсилва по силата на закона, а последиците на 

съдебния акт се заличават с обратна сила. 

Извинителните причини по чл. 81, ал. 1 ЗЗД съставляват обстоятелства, 

попречили на изпълнението на облигационната престация, които не могат да се вменят 

във вина на длъжника и могат да заличат последиците на неизпълнението. 

Императивно формулираната норма на чл. 288, ал. 7 ГПК /отм./ е изключвала всяка 

възможност за незачитане последиците на неизпълнението в шестмесечния срок, 

предвид на произтичащото по закон обезсилване на възлагателното решение и отпадане 

с обратна сила основанието за възникване на самото парично задължение.”/ 

Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК на ВКС/.   

Това виждане се споделя и от практиката по приложение на чл. 349, ал. 6  от 

новия ГПК. 20 

Съгласно разпоредбата за обезсилване на възлагателното решение по право и за 

възстановяване на висящността на делбения процес достатъчно основание е неплащане 

в законоустановения срок на определеното с възлагателното решение парично 

задължение за уравнение на дяловете. Срокът за изпълнение на задължението и самият 

факт на плащането имат характеристики на отлагателно условие за настъпване на 

 
19 Постановление № 4 от 30.10.1964 г. на Пленума на ВС: „В Гражданския процесуален кодекс не е 

разрешен въпросът дали ще се постанови обезсилване, когато забавата на длъжника е настъпила поради 

обстоятелства, които не могат да му се вменят във вина. Пленумът намира, че в този случай следва да 

намери приложение общото правило на чл. 81, ал. 1 ЗЗД за освобождаване от отговорност при невиновно 

неизпълнение. В този случай няма да се постанови обезсилване на решението за възлагане.” 
20 Решение № 1823 от 18.04.2013 г.  по гр. д. № 14192/2009 г. на Районен съд – Варна, влязло в законна 

сила 
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конститутивното действие на влязлото в сила решение за възлагане. Законодателят не 

допуска в тази хипотеза приемане на наличието на извинителна причина за 

неизпълнение на задължението по смисъла на чл. 81, ал. 1 от ЗЗД /ТР № 1/04 г. на 

ОСГГ на ВКС и др./ В съдебното производство длъжникът следва да докаже, че 

надлежно е изпълнил паричното задължение за уравнение на дяловете и лихвите чрез 

предвидените в ЗЗД способи. Фактът на плащане на сумата подлежи на пълно и пряко 

доказване от длъжника, т.е тежеста на доказване на факта на изпълнение е на 

длъжника. След като дължимата като уравнение сума не е платена в срока, 

съсобствеността се запазва. 

Трябва да се отчита и още една особеност. „При действието на новия ГПК /в 

сила от 01.03.2008 г/ следва да се разграничат случаите на възлагане по чл. 349, ал. 1 и 

2 от ГПК и при разпределение на дяловете по чл. 353 от ГПК. Само в хипотезата на чл. 

349, ал. 1 и 2 от ГПК при неплащане на сумите за уравнение би се стигнало до 

обезсилване на решението ex lege.”21   

Възможно е в хода на съдебната делба страните да са се споразумели и да са 

подписали съдебна спогодба. При сключване на разпоредителна сделка с имот, за който 

в хода на съдебното производство за делба е постигната съдебна спогодба, следва да се 

имат предвид принципните положения, че за нея са приложими общите правила за 

договорите. С оглед на това, няма каквото и да е основание да се търси обезсилване на 

делбата поради неизпълнение на поетите между страните задължения, включително и 

тези, свързани с плащания между тях. За да отпадне прехвърлителният ефект, 

необходима ще бъде съдебно производство, в което да се иска разваляне на спогодбата 

поради неизпълнение. Такъв иск подлежи на вписване и при проверка на собствеността 

чрез удостоверение за тежести би станал достояние на заинтересованата страна-

потенциален купувач. 

Съгласно постоянната практика на ВКС постигнатата съдебна спогодба 

представлява по своята същност потвърден от страните договор /по чл. 365-367 ЗЗД/ по 

висящо дело, с който те със сила на пресъдено нещо уреждат правния спор, като 

десезират съда от задължението му по чл. 2 от ГПК да се произнесе по предявения иск. 

Независимо от обстоятелството, че по силата на чл. 234, ал. 3 ГПК съдебната спогодба 

поражда правните последици на влязло в сила съдебно решение, то тя не загубва 

правната си характеристика на договор между сключилите я страни- източник на 

 
21   „Гражански процесуален кодекс. Приложен коментар...“, Пунев, Бл., Гачев, В., Хорозов, Г. и др., 

С., 2012, ISBN: 978-954-608-197-1, с. 794. 
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правата и задълженията помежду им и в този смисъл не се превръща в съдебен акт. В 

случай, че същата е опорочена, заинтересованата страна може да разкрие порока й по 

общия исков ред. При хипотезите на чл. 26 ЗЗД тя се явява нищожна и може по исков 

ред да бъде поискано обявяването на нейната нищожност. Съдебната спогодба може да 

бъде и унищожена в случаите, предвидени в разпоредбата на чл. 27 ЗЗД. Тя също може 

да бъде развалена поради неизпълнение на поетите с нея задължения /т. 8 от 

Постановление на Пленума на ВС № 7/28.ХІ.1973 г./.22 

 Практиката поставя въпроса: следва ли нотариусът при разпоредителни 

сделки  да изследва принадлежността на правото на собственост на лицето, в 

чиито дял при делбата имотът е поставен. 

 Наистина, чл. 586 от ГПК задължава нотариуса да извърши проверка на 

собствеността. Но заедно с това, „след като решението по допускане на делбата влезе в 

сила, то обвързва съгласно чл. 297, чл. 298 и чл. 299 от ГПК, както страните и техните 

правоприемници, така и съда, който го е постановил и всички останали съдилища в 

Република България”. 23  

 Аналвизът на посочената правна уредба следва да даде отговор доколко силата 

на присъдено нещо /в случая - на съдебните решения по двете фази на делбата/ вече е 

възникнала, валидно ли е възникнала и още ли важи, или е вече отменена.24 

 С оглед нищожността на делбата при неучастие на всички съделители, 

преценката следва да се направи не само относно предмета, но и спрямо адресатите на 

силата на присъдено нещо. 

 Горното обуславя необходимостта нотариусът да не се задоволява само със 

зачитане на доказателствената сила на съдебното решение като официален документ, а 

да провери титула на собственост на всеки от съделителите, както и да установи всички 

съсобственици ли са били участници в делбата.  

С оглед на горните аргументи, може да се приеме, че нотариусът има не само 

право, но и задължение да събира доказателства, които биха доказали настъпилия 

вещноправния ефект на делбата и нейната действителност. Необходимо е да се 

подчертае, че сама по себе си делбата не е оригинерен способ за придобиване на право 

 
22   Решение от 24.09.2013 г. по гр. д. № 63/2013 г на Окръжен съд - Монтана 
23  Решение № 75 от 27.02.2012 г. по гр.д. № 741/2011 г., Г.К, ІІ г.о. на ВКС по чл. 290 от ГПК 
24  На необходимостта от анализ на силата не пресъдено нещо, която следва да бъде зачетена, се 

обръща внимание в деветото издание на „Граждански процесуален кодекс“от Живко Сталев, С., 2012, 

ISBN: 978-954-28-1016-2 , с. 367 
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на собственост; „съделителят черпи правото си на собственост направо от акта или от 

фактическия състав, по силата на които съсобствеността е възникнала“.25 

 При незадоволителен резултат от тази проверка, отказът на нотариуса да 

изповяда разпоредителна сделка с получения при делба имот би бил законосъобразен.  

Въпреки това, ако се такава сделка бъде извършена въпреки ненастъпилия 

вещнопрехвърлителен ефект на делбата, самата сделка няма да бъде недействителна. 

При продажба на чужда вещ, сделката остава действителна и поражда права и 

задължения за страните. Самата сделка  - предмет на нотариалния акт, няма да бъде 

недействителна, тъй като продажбата на чужда вещ не е нищожна26, но няма да породи 

вещноправно действие, тъй като никой не може да прехвърли повече права, отколкото 

има.  

Това обуславя сериозният правен интерес на бъдещия преобретател на имота от 

задълбочен правен анализ, тъй като след придобиването му той вече ще е платил цената 

/съответно – ще се е задължил по договора за кредит/. 

Обясними са също изискванията на на банките-кредитори по ипотечни заеми за 

покупка на недвижими имоти.При това „обследване“ на собствеността е възможно да 

се изискват доказателства по множество аспекти, които съвсем не се покриват с 

документите, необходими за изповядване на нотариална сделка с имота, предмет на 

делбата. Сключването на договор за кредит се предхожда от правен анализ на 

собствеността, който включва не само представените документи, които доказват право 

на собственост, но и всякакви рискове, които могат да доведат до евикция. 

По силата на чл. 167, ал. 2 от ЗЗД ипотека следва да се учреди от лицето, което е 

собственик на недвижимия имот, в противен случай, въпреки, че договорът няма да 

бъде недействителен, той няма да има правно действие спрямо истинския притежател 

на правото на собственост. С други думи, банката не би отпуснала ипотечен кредит, ако 

не е изследвала абсолютно всички рискове, които биха попречили на упражняване на 

ипотечното й право. 

В практиката се срещат случаи, най-вече при делба на наследство и 

правоприемство на следващ собственик, когато не са налице оригинали от документи 

за плащане на определената за уравняване парична сума. Може да се окаже, че при 

направено към момента на подготвяне на продажбата на имота искане за издаване на 

 
25 Василев, Л., Българско вещно право, С., 2001, второ преработено издание, издателство „Нова 

звезда“, с. 157. 
26 Решение № 483 от 15.07.2010 г. по гр.д. № 991/2009г, Г.К., І Г.О. на ВКС по  чл. 290 от ГПК 



удостоверение за наследници /за да се потвърди, че в делбата са участвали всички 

съсобственици и тя не е нищожна/ в новото удостоверение за наследници фигурират и 

други лица, които по спомени на роднини, били починали и не са оставили съпруг или 

деца като наследници.27  Съществува специална съдебна процедура за установяване на 

факти – чрез охранителното производство по реда на чл. 542 от ГПК 

Заслужава да се анализира и възможността съделителят, на който имотът е 

възложен при делбата, но не може да представи всички документи, които да докажат по 

безспорен начин настъпилият вещно-прехвърлителен ефект, да се снабди с нотариален 

акт на друго основание.  

   Най-лесно на пръв поглед, изглежда снабдяването на заинтересованото лице с 

констативен нотариален акт за собственост. Издаването на констативен нотариален акт 

за собственост е предшествано от проверка дали молителят е собственик на имота, 

каквато нотариусът задължително прави и при съставянето на нотариален акт за сделка 

- чл. 586, ал. 1 ГПК.  

Чрез нотариален акт, издаден по чл. 587 от ГПК обаче, не би могло да  се 

„изправят” пороците при делбата, поради което би бил без практическа полза. Това е 

така, защото: „Нотариалният акт, с който се признава право на собственост върху 

недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, не се ползва с материална доказателствена сила 

по чл. 179, ал. 1 ГПК относно констатацията на нотариуса за принадлежността на 

правото на собственост, тъй като такава е присъща на официалните свидетелстващи 

документи за факти. При оспорване на признатото с акта право на собственост тежестта 

за доказване се носи от оспорващата страна, без да намира приложение редът на чл. 193 

ГПК”  /Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. по т.д. № 11/2012 г на ОСГК на 

ВКС/.28 

Друг възможен вариант е издаването на нотариален акт чрез т.нар. 

„обстоятелствена проверка”, включваща разпит на трима свидетели /чл. 587, ал. 2 ГПК/, 

които да установят, че са налице белезите на владение върху имота през 

законоустановения срок за придобиване по давност. Ако едно лице е владяло недвижим 

 
27  Това е действителен случай от практиката, при който съответната служба „ЕСГРАОН”се е 

оправдавала, че навремето се издавали удостоверения за наследници само въз основа на писмена 

декларация от наследника и това ставало причина за много грешки. 
28      Вж. подробния анализ на съдебната практика и приведените доводи в тази насока на Попова, В., 

„Ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право на собственост върху недвижим 

имот по реда на чл. 587 ГПК с обвързваща материална доказателствена сила”,  сп. Норма, бр. 9 от 2012 г., 

стр. 78 – 90. 
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имот в изискуемия по чл. 79 от ЗС срок, но е починало преди да се позове на 

последиците от придобивната давност, то в наследството се включва владението върху 

имота, както и правото на наследниците да се позоват на изтекла в полза на 

наследодателя им придобивна давност щом са продължили владението. Тъй като 

действието на придобивното основание се зачита от момента на изтичане на срока, то 

при наличие на позоваване от страна на наследниците, ще се счита, че придобивното 

основание е осъществено от наследодателя.29  

След преценка на тези доказателства нотариусът прави своя извод относно 

принадлежността на правото на собственост като издава мотивирано постановление, а 

въз основа на него, ако признава собствеността, издава нотариален акт. 

При позоваването на изтекла давност и придобиване на това основание на 

собствеността на имот, който е бил съсобствен, трябва да се отчитат някои 

ограничения. 

При обстоятелствена проверка за прилагане на кратката петгодишна давност  

/чл. 70, ал. 1 от ЗС/ е необходимо да се представи от молителя официален документ, 

годен да прехвърли собствеността, т.е. прехвърлителен акт.   

Необходимо е лицето да няма не какъвто и да е документ, а да няма нотариален 

акт за собственост. Освен това молителят трябва да е собственик, който няма 

нотариален акт, издаден на негово име. 30 

Съществува становище, че делбеният акт не е прехвърлителен акт и затова 

само въз основа на него не  може да се създаде и упражнява добросъвестно владение.31 

Обратното се защитава като извод от вещно-прехвърлителното действие на 

делбата.32 

 Важно значение за уеднаквяване на практиката има Тълкувателно решение № 1 

от 06.08.2012 г. по тълк. д. № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС. С него се отрича 

предполагането за своене на основание чл. 69 от ЗС и се подчертава необходимостта 

относно фактическа власт върху чуждите идеални части, съсобственикът, който иска да 

се позове на придобивна давност, да докаже при спор за собственост, че е извършил 

действия, с които е обективирал спрямо останалите съсобственици намерението да 

владее техните идеални части за себе си. 

 
29  Т. 3 от Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2012 г. по тълк. дело № 4/2012 г. на ОСГК на ВКС. 
30  Боянов, Г., Вещно право, С.2009, ISBN: 978-954-9704-16-7, с. 419 
31 Василев, Л., Българско вещно право, С., 2001, второ преработено издание, издателство „Нова 

звезда“, с. 157 
32 Ставру, Ст., Съсобственост, С., 2010, ISBN: 978-954-730-644-8, с. 303. 



 


