
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В СИЛА ОТ 01.03.2008г. /VI част/

(Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

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.
Разглеждане на молбата в закрито заседание
Чл. 532. Молбата се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът прецени, че за правилното решаване на делото е 
необходимо то да бъде разгледано в открито заседание.
Служебна проверка
Чл. 533. Съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията за издаване на искания акт. Той може по своя 
инициатива да събира доказателства и да взема предвид факти, непосочени от молителя.
Лично явяване и деклариране на обстоятелства
Чл. 534. Съдът може да постанови личното явяване на молителя. Той може да изисква молителят да потвърди с декларация 
истинността на изложените от него обстоятелства.
Ползване на доказателства
Чл. 535. Съдът може да се основе и на свидетелски показания, дадени пред други органи, както и да възложи на друг съд или 
на полицейските органи, или на общините да съберат необходимите доказателства.
Спиране на производството
Чл. 536. (1) Охранителното производство се спира, когато: 
1. има дело относно правоотношение, което е условие за издаване на искания акт или е предмет на установяване с този акт; 
2. по молбата за издаване на акта възникне гражданскоправен спор между молителя и друго лице, което се противопоставя на 
молбата; в този случай съдът дава на молителя едномесечен срок за предявяване на иска; производството се прекратява, ако в 
срока искът не бъде предявен. 
(2) Влязлото в сила решение по спора е задължително при разрешаване на охранителното производство при условията и в 
границите на чл. 298.
Оспорване на охранителния акт
Чл. 537. (1) Решението, с което молбата за издаване на искания акт се уважава, не подлежи на обжалване. 
(2) Когато актът по ал. 1 засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по 
исков ред. Искът се предявява срещу лицата, които се ползват от акта. При уважаване на иска издаденият акт се отменя или 
изменя. 
(3) Прокурорът може да предяви иск за отменяне на издадения акт, когато е постановен в нарушение на закона. Искът се 
насочва срещу лицата, които се ползват от акта.
Обжалване на отказ
Чл. 538. (1) Отказът да се издаде актът подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването на решението на страната. 
(2) Жалбата се подава чрез районния съд. Тя може да бъде основана и на нови факти и доказателства. Разглеждането на 
жалбата става по реда на чл. 278. 
(3) Решението, с което молбата се отхвърля, не е пречка да се подаде повторно молба пред същия съд за издаване на същия 
акт.
Прекратяване на производството
Чл. 539. (1) Охранителното производство се прекратява, когато: 
1. бъде оттеглена молбата за издаване на акта; 
2. молителят не бъде намерен на посочения от него адрес. 
(2) Определението, с което се прекратява производството, подлежи на обжалване с частна жалба.
Приложимост на правилата на исковото производство
Чл. 540. За охранителните производства освен общите правила на този кодекс се прилагат съответно и правилата на исковото 
производство, с изключение на чл. 207 - 266 и чл. 303 - 388.
Разноски
Чл. 541. Разноските по охранителните производства са за сметка на молителя.



Глава петдесета 
УСТАНОВЯВАНЕ НА ФАКТИ

Приложно поле

Чл. 542. Когато законът предвижда, че известен факт с правно значение трябва да бъде удостоверен с документ, съставен по 
надлежен ред (като например свидетелство за завършено образование, акт за гражданско състояние и други), и такъв 
документ не е бил съставен и не може да бъде съставен или съставеният е бил унищожен или изгубен, без да има възможност 
да бъде възстановен, лицето, което черпи права от този факт, може да иска с молба до районния съд да установи факта и 
когато това е необходимо, да разпореди да се състави съответният документ.
Съдържание на молбата
Чл. 543. В молбата се посочва: 
1. с каква цел молителят иска да бъде установен съответният факт; 
2. причините, поради които не е съставен документът или поради които е невъзможно неговото съставяне, за установяването 
на които се представят официални документи; 
3. доказателствата за подлежащия на установяване факт.
Разглеждане на молбата
Чл. 544. (1) Молбата се разглежда в открито заседание с призоваване на молителя и на лицата, които са заинтересовани от 
установяване на факта. Освен тях се призовава и прокурорът. 
(2) Заинтересовани са: 
1. лицата, чиито отношения с молителя зависят от факта - предмет на установяването; 
2. организациите и учрежденията, които е трябвало да съставят документа или които не са в състояние да го възстановят; 
3. организациите и учрежденията, пред които молителят иска да използва постановеното от съда установяване. 
(3) Ако заинтересовано лице не е живо, призовават се неговите наследници. Заинтересованите по ал. 2, т. 3 могат да се 
представляват и от техните местни поделения.
Установяване на завършено образование
Чл. 545. (1) Когато молителят иска да установи, че е получил образование в определено учебно заведение, съдът може да си 
послужи за установяване на този факт освен с другите доказателства и със заключение на вещи лица относно подготовката 
на молителя. 
(2) В случая по ал. 1 като заинтересовано учреждение по чл. 544, ал. 2, т. 2 се призовава учреждението, под върховното 
ръководство на което се намира учебното заведение по ал. 1.
Съдържание и действие на решението
Чл. 546. (1) В решението на съда се посочват установеният от съда факт и доказателствата, въз основа на които е установен. 
(2) Решението, с което съдът се произнася по молбата, може да се обжалва по общия ред. 
(3) Решението няма доказателствена сила спрямо тези заинтересовани лица, организации или учреждения по чл. 544, които 
не са били призовани да вземат участие в производството, ако те оспорват факта.
Приложимост на производството за отстраняване на грешки
Чл. 547. По реда на тази глава и със същите последици може да се поправят грешки в документите по чл. 542, когато закон 
не предвижда друг ред за поправянето им.
Установяване на факти, настъпили в чужбина
Чл. 548. Когато фактите по чл. 542 са настъпили в чужбина, тяхното установяване може да се иска по реда на тази глава 
само ако бъде доказано, че молителят не може да се снабди с необходимия му документ или със заместващото го 
удостоверяване от органите на държавата, на чиято територия е настъпил фактът. Доказването на тази пречка става с 
документи, издадени от компетентните органи на чуждата държава, или с удостоверение на Министерството на външните 
работи, че органите на чуждата държава са отказали да разгледат молбата на заинтересованото лице или че няма 
възможност да се отправи такова искане.

Глава петдесет и първа 
ОБЯВЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЕ ИЛИ СМЪРТ

Подсъдност и съдържание на молбата

Чл. 549. (1) Молбата за обявяване на отсъствието или смъртта на едно лице е подсъдна на районния съд по последния 
постоянен адрес на изчезналия, а при липса на такъв - по мястото, където лицето е живяло непосредствено преди 
изчезването. 
(2) В молбата се посочват и предполагаемите наследници на отсъстващия и неговия пълномощник или законен представител, 
ако има такива.
Разглеждане на молбата
Чл. 550. (1) В закрито заседание съдът постановява да се съберат сведения за отсъстващия от неговите близки, от общината, 
района или кметството, от Национална служба “Полиция” и от всеки друг подходящ източник. 
(2) Съдът изпраща за разгласяване извлечение от молбата до общината, района или кметството по мястото, където лицето е 
живяло непосредствено преди изчезването. Извлечението се връчва на лицата по чл. 549, ал. 2. 
(3) Съдът се произнася по молбата за обявяване на отсъствието или смъртта, след като изслуша прокурора и лицата, 
посочени в чл. 549, ал. 2, както и другите заинтересовани.
Съставяне на акт за смърт



Чл. 551. Въз основа на решението, с което е обявена смъртта на едно лице, се съставя акт за смърт по последния постоянен 
адрес на лицето или по мястото, където е живяло непосредствено преди изчезването.
Отмяна на решението
Чл. 552. (1) По молба на всеки заинтересован или по искане на прокурора решението за обявяване на отсъствието или 
смъртта на едно лице може да бъде отменено или изменено, ако се установи, че отсъстващият е жив или че точната дата на 
неговата смърт е различна от тази, обявена от съда. 
(2) Искът по ал. 1 се предявява срещу страната, която е искала обявяването на отсъствието или смъртта, и срещу лицата, 
които черпят права от съответния акт.

Глава петдесет и втора 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ОТКРИТО НАСЛЕДСТВО

Местна компетентност

Чл. 553. (1) Имуществото, което е останало след смъртта на едно лице, се запечатва в установените от закона случаи от 
районния съд по мястото, където е открито наследството или се намира имуществото. 
(2) Районният съд може да възложи на общината или кметството чрез свой орган да извърши запечатването. 
(3) По искане на молителя запечатването може да бъде възложено и на съдебния изпълнител.
Упълномощени лица
Чл. 554. Запечатване може да иска: 
1. всеки, който претендира, че има право на наследство; 
2. кредиторът, който има изпълнителен лист срещу починалия; 
3. прокурорът и кметът на общината, района или кметството, когато има отсъстващи наследници.
Запечатване
Чл. 555. За запечатването се съставя протокол, в който се посочват датата, по чие нареждане е станало запечатването, 
означение на запечатаните помещения, каси, сандъци и други и кратко описание на незапечатаните предмети. Протоколът 
се подписва от длъжностното лице и от присъстващите страни.
Разпечатване
Чл. 556. (1) Всеки, който има право да иска запечатване, може да иска разпечатване и опис на имуществото. 
(2) Разпечатването и описът се извършват от районния съд, който може да възложи това по реда на чл. 553, ал. 2 и 3.
Извършване на описа
Чл. 557. (1) За описа се съставя протокол, в който се описват поотделно всички вещи по реда на разпечатването. За оценка 
на вещите може да бъде назначено вещо лице. 
(2) При описа могат да присъстват наследниците на починалия и кредиторите. 
(3) Описът може да се извърши и без да е направено запечатване.
Предаване на вещите
Чл. 558. Описаните вещи се предават срещу подпис на наследниците или на някой от тях, а ако няма такива или те не 
желаят да ги приемат, вещите се предават за пазене на трето лице.
Уведомяване за описа
Чл. 559. Когато запечатването, разпечатването и описът се извършат от общината, района или кметството, протоколът се 
изпраща на районния съдия.

Глава петдесет и трета 
ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Предмет и предпоставки

Чл. 560. Всяко лице, което има право върху ценна книга на заповед - запис на заповед, менителница и други, или върху 
ценна книга на приносител, може да иска обезсилването й, ако е лишено от владението върху нея въпреки волята му или 
ако ценната книга е унищожена.
Съдържание на молбата
Чл. 561. В молбата си молителят трябва да: 
1. възпроизведе ценната книга или да посочи всичко, което е необходимо, за да се определи нейната тъждественост; 
2. изложи обстоятелствата, при които е изгубена или унищожена ценната книга, както и обстоятелствата, от които 
произтича правото му върху нея; 
3. потвърди истинността на своите твърдения с изрична декларация в молбата.
Заповед за неплащане
Чл. 562. (1) Ако молбата отговаря на изискванията по чл. 561, съдът в закрито заседание издава заповед, която съдържа: 
1. означение на молителя; 
2. покана към държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно до посочения в заповедта ден на заседанието 
на съда за произнасянето по обезсилването с предупреждение, че ако не стори това, ценната книга ще бъде обезсилена; 
3. нареждане до платеца да не извършва никакви плащания на приносителя на ценната книга. 
(2) Заповедта се поставя на определеното за това място в съда и се обнародва в неофициалния раздел на “Държавен 
вестник”. 
(3) Препис от заповедта се изпраща на платеца.
Насрочване на заседание за обезсилване



Чл. 563. Заседанието за обезсилване на ценна книга се насрочва не по-рано от: 
1. четиридесет и пет дни от обнародването на заповедта по чл. 562, ал. 2 или от падежа на ценната книга, ако 
обнародването е извършено преди падежа - за ценна книга на заповед; 
2. една година от падежа на първия купон след обнародването на заповедта - за ценна книга на приносител, по която са 
издадени лихвени купони; 
3. една година от падежа на ценната книга - за ценна книга на приносител, по която не са издадени лихвени купони.
Оспорване на молбата
Чл. 564. (1) Лицето, което оспорва молбата за обезсилване, е длъжно да заяви това най-късно в съдебното заседание и да 
депозира ценната книга в съда или в банка до разрешаването на спора. 
(2) В случая по ал. 1 съдът спира производството по обезсилването и дава едномесечен срок на молителя да представи 
доказателства, че е предявил иск за установяване на правото си върху ценната книга. Съдът прекратява производството 
по обезсилването, ако не се представят доказателства за предявяване на иск.
Решение по обезсилването
Чл. 565. (1) Решението по обезсилването се постановява в открито заседание с призоваване на молителя. 
(2) Решението, с което се отхвърля молбата за обезсилване, може да се обжалва по общия ред.
Осъществяване на правата по ценната книга
Чл. 566. След обезсилване на ценната книга молителят осъществява правата си по нея въз основа на решението за 
обезсилване. Въз основа на него той може да иска издаване на дубликат на ценната книга.
Права на притежателя на ценната книга
Чл. 567. Лицето, което притежава обезсилената ценна книга, независимо от това, че не е предявило своевременно 
правата си върху нея, може да търси сумата по ценната книга от лицето, по молба на което е постановено обезсилването, 
ако това лице не е имало право да иска обезсилване.
Отмяна на заповедта за неплащане
Чл. 568. Ако производството за обезсилване завърши без решение за обезсилване, заповедта за неплащане се отменя 
служебно от съда и се съобщава на платеца.

Глава петдесет и четвърта 
НОТАРИАЛНИ ПРОИЗВОДСТВА 

Раздел I 

Общи правила

Нотариални удостоверявания

Чл. 569. Нотариални са производствата, по реда на които се извършват: 
1. правни сделки с нотариални актове; 
2. удостоверяване на право на собственост върху недвижим имот, удостоверяване на датата, съдържанието или подписите 
на частни документи, както и на верността на преписи и извлечения от документи и книжа; 
3. нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или за неявяване на лица пред нотариуса за извършване на 
действия пред него; 
4. приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа; 
5. вписвания, отбелязвания и тяхното заличаване в случаите, предвидени в закон; 
6. даване на справки по нотариалните книги, включително по чл. 577, ал. 2; 
7. издаване на удостоверения за наличие или липса на тежести; 
8. извършване на други нотариални действия, предвидени в закон.
Местна компетентност
Чл. 570. (1) Нотариалните актове за прехвърляне на собственост или за учредяване на вещно право върху недвижим имот 
и за удостоверяване право на собственост върху имот се издават от нотариуса, в чийто район се намира имотът. 
Вписванията, отбелязванията и заличаванията за имот се извършват от службата по вписванията, в чийто район се намира 
имотът. Подлежащите на вписване, отбелязване и заличаване актове се представят в два или повече еднообразни 
екземпляра. 
(2) Другите нотариални действия, както и завещанията могат да се извършват от всеки нотариус без оглед на връзката 
между района на неговото действие и нотариалното удостоверяване.
Започване на нотариалното производство
Чл. 571. Нотариалните производства започват с устна молба. Молбата се подава в писмена форма само когато се иска 
издаване на нотариален акт за прехвърляне или учредяване на вещно право върху имот, удостоверяване право на 
собственост върху имот и вписване, отбелязване и заличаване на вписване.
Страни и участници в нотариалното производство
Чл. 572. Страни в нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. 
Участващи в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява.
Място и време на нотариалните удостоверявания
Чл. 573. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия извън своя район. 
(2) Подлежащи на вписване нотариални действия се извършват само в канцеларията на нотариуса в работно време. 
(3) Другите нотариални действия могат да се извършват и вън от канцеларията и в неработно време, когато уважителни 



причини пречат за явяването на участващите в удостоверяването лица в нотариалната канцелария или налагат 
незабавното извършване на нотариалното действие.
Законосъобразност на нотариалните удостоверявания
Чл. 574. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, 
документи или други действия.
Отвод на нотариуса
Чл. 575. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия, когато страна в нотариалното производство или 
участващо в него лице са самият нотариус, неговият съпруг или лицето, с което живее във фактическо съпружеско 
съжителство, роднините му по възходяща и низходяща линия, по съребрена линия до четвърта степен, по сватовство до 
първа степен, а така също и лицата, спрямо които нотариусът е настойник, попечител, осиновен или осиновител или 
лице от приемно семейство. 
(2) Забраната по ал. 1 се прилага и в случаите, когато в сделката или документа се съдържа разпореждане в полза на 
някое от лицата по ал. 1.
Нищожни нотариални удостоверявания
Чл. 576. Нотариалното действие е нищожно, когато нотариусът не е имал право да го извърши (чл. 569, чл. 570, ал. 1, 
чл. 573, ал. 1, чл. 574 и 575), както и когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 (относно личното 
явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2.
Обжалване на отказ
Чл. 577. (1) Отказът да се извърши нотариално удостоверяване подлежи на обжалване с частна жалба пред окръжния 
съд. 
(2) За отказите да се извърши вписване, отбелязване или заличаване се водят отделни книги. 
(3) Когато съдът отмени отказа, вписването, отбелязването или заличаването се смята за извършено от момента на 
подаване на молбата за него.

Раздел II 
Особени правила

Форма на нотариалния акт

Чл. 578. (1) За издаване на нотариален акт се изготвя проект на акта в два или повече еднообразни екземпляра. 
Формата, видът и размерът на хартията, върху която се написва или напечатва проектът, се определят по образец, 
утвърден от министъра на правосъдието. 
(2) Всички екземпляри на проекта се изготвят чисто и четливо, написани на ръка с черно или синьо мастило или 
напечатани. 
(3) Цифрите в проекта се пишат и с думи, когато се отнасят до съдържанието на сделката. Празните места се зачертават. 
(4) Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса, 
който, преди да издаде акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред 
него лица. 
(5) Самоличността на непознатите на нотариуса лица се установява с документ за самоличност. По същия начин 
нотариусът установява дали явилите се пред него лица са навършили пълнолетие. При липса на документ за 
самоличност лицето удостоверява самоличността си с двама свидетели с установена самоличност.
Издаване на нотариалния акт
Чл. 579. (1) Нотариусът прочита на участващите лица съдържанието на акта. Ако те го одобрят, изписват името си и 
полагат подписа си пред нотариуса, а ако актът вече е подписан, изписват пълното си име и потвърждават своите 
подписи. 
(2) Когато някое от участващите лица не може да подпише поради неграмотност или недъгавост, прилага се чл. 189, 
като актът не се приподписва от свидетели. 
(3) Когато се наложи да бъдат направени поправки, добавки или съкращения в акта, се прави изрична бележка за това, 
която се подписва както самия акт.
Съдържание на нотариалния акт
Чл. 580. Нотариалният акт съдържа: 
1. годината, месеца, деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на издаването му; 
2. името на нотариуса, който го издава; 
3. пълното име и единния граждански номер на лицата, които участват в производството; 
4. съдържанието на акта; 
5. кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1; 
6. подпис и изписано пълно име на страните или техни представители и подпис на нотариуса.
Подреждане на нотариалния акт
Чл. 581. След издаване на акта и вписването му единият екземпляр от него се подрежда в специална книга, а другите 
екземпляри, таксувани като преписи, се предават на участващите лица.
Преводач
Чл. 582. Когато някое от участващите лица не знае български език, нотариусът назначава преводач.
Участие на глух, ням или неграмотен
Чл. 583. (1) Когато участващото лице е грамотно, но е нямо, глухо или глухонямо, глухият трябва сам да прочете гласно 
документа и да обяви дали е съгласен със съдържанието му, а немият или глухонемият трябва след прочитането на 



документа да напише собственоръчно в него, че го е прочел и че е съгласен със съдържанието му. 
(2) Когато лицата по ал. 1 са неграмотни, нотариусът назначава тълковник, чрез който се съобщава на глухото или 
глухонямото лице съдържанието на документа и се предава одобрението на прочетеното от нямото или глухонямото 
лице. Нотариусът трябва да се увери, че тълковникът и тези лица взаимно се разбират. 
(3) В случаите по ал. 2 нотариусът прави съответна бележка в акта.
Несъвместимост при свидетели, тълковници и преводачи
Чл. 584. Не могат да бъдат свидетели, тълковници и преводачи: 
1. недееспособните; 
2. неграмотните на български език; 
3. тези, които се намират с лицата по чл. 572 или с нотариуса в някое от посочените в чл. 575 отношения; тълковникът 
може да бъде роднина на участващо в производството лице; 
4. лицата, в полза на които се съдържа някакво разпореждане в акта; 
5. слепите, глухите и немите; 
6. работещите в нотариалната кантора лица и служителите в службата по вписванията.
Участие на свидетели, тълковници и преводачи
Чл. 585. (1) Свидетелите, тълковниците и преводачите дават обещание за истинността на това, което потвърждават 
пред нотариуса, съгласно чл. 170. 
(2) Лицата по ал. 1 подписват акта.
Проверка на собствеността
Чл. 586. (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.
Констативен нотариален акт
Чл. 587. (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.
Съдържание на констативния нотариален акт
Чл. 588. (1) Констативният нотариален акт съдържа: 
1. реквизитите по чл. 580, т. 1, 2 и 5 и подпис на нотариуса; 
2. пълното име или наименованието и единния граждански номер на собственика; 
3. точно описание на недвижимия имот с посочване на границите и местонахождението му. 
(2) При издаване на констативен нотариален акт не се прилагат чл. 578, ал. 4 и 5, чл. 579, 581, 582 и 583.
Представяне на частен документ за удостоверяване
Чл. 589. (1) Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да бъде удостоверена датата на неговото 
представяне пред нотариуса или неговото съдържание. 
(2) При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва 
да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече положените подписи. 
Когато документът ще се ползва за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот, лицата трябва пред 
нотариуса да изпишат пълното си име и положат подписа си, а ако подписът е вече положен, да изпишат пълното си 
име и потвърдят подписа. При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл. 578, ал. 4 и 5, чл. 579, 
ал. 2 и чл. 581 - 583. 
(3) Ако частният документ е на чужд език и не подлежи на вписване, се прилага съответно чл. 582.
Удостоверяване на дата, съдържание и подписи на частен документ
Чл. 590. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху 
документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила. 
(2) За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези 
удостоверявания. При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа. 
След удостоверяването преписът, надлежно заверен, се подрежда в специална книга. 
(3) След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили.
Удостоверяване на препис от документ



Чл. 591. (1) При удостоверяване верността на препис от представени на нотариуса документи той е длъжен да сравни 
преписа с първообраза и да отрази в удостоверяването от кого е бил представен документът, от който е снет 
преписът, а също така дали преписът е снет от оригиналния документ или от друг препис и дали не е имало в тях 
зачерквания, добавки, поправки и други особености. 
(2) В случая по ал. 1 се прилагат съответно чл. 589, ал. 1 и чл. 590.
Нотариална покана
Чл. 592. (1) За връчване на нотариална покана молителят трябва да представи поканата в три еднообразни 
екземпляра. Нотариусът отбелязва върху всеки от тях, че поканата е била съобщена на лицето, до което се отнася, 
след което единият екземпляр от поканата се предава на лицето, от което поканата произхожда, а другият екземпляр 
се подрежда в нарочна книга при нотариуса. 
(2) По реда на ал. 1 чрез нотариуса се извършват всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка 
с гражданскоправни отношения.
Констативен протокол
Чл. 593. При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред 
него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се 
лица за извършване на съответните действия. За съставяне на констативния протокол се прилага чл. 580, доколкото 
няма особени правила. Констативният протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от 
молителя и от нотариуса. Единият от екземплярите се подрежда в специална книга, а другият се предава на 
молителя, заверен като препис.
Съхраняване на документи и книжа
Чл. 594. (1) При приемане за съхраняване от нотариуса на документи и книжа се съставя приемателен протокол в два 
еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса. Единият екземпляр се завежда в специален 
регистър, а другият се предава на молителя, заверен като препис. 
(2) За връщане на предадените за съхранение документи и книжа се съставя предавателен протокол, който се 
подписва от молителя, съответно от неговите наследници или от специален пълномощник. Протоколът се завежда в 
регистъра.

Глава петдесет и пета 
ВПИСВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Приложно поле

Чл. 595. (1) По реда на тази глава се вписват образуването, преобразуването, обявяването в ликвидация и 
прекратяването на юридически лица и другите, подлежащи на вписване обстоятелства, когато закон предвижда 
вписване в съдебен регистър. 
(2) Регистрите се водят от окръжните съдилища.
Подлежащи на вписване обстоятелства
Чл. 596. (1) В регистрите се вписват: 
1. видът, наименованието, седалището и адресът на юридическото лице; 
2. предметът на дейност; 
3. органите и лицата, които представляват юридическото лице, начинът на представляване, както и ликвидаторите; 
4. други обстоятелства, предвидени в закон. 
(2) Вписват се и промените в обстоятелствата, посочени в ал. 1. 
(3) Вписването се обнародва в “Държавен вестник”, ако закон предвижда това.
Вписване
Чл. 597. Вписването се извършва въз основа на решение на съда, в района на който се намира седалището на 
юридическото лице. Решението съдържа обстоятелствата, които подлежат на вписване. Вписването има действие 
само за подлежащите на вписване обстоятелства.
Публичност на регистрите
Чл. 598. Регистрите и делата са общодостъпни и всеки може да иска справки или издаване на документ за вписано в 
регистрите обстоятелство.
Действие на вписването
Чл. 599. (1) Вписаното обстоятелство се смята известно на третите добросъвестни лица от деня на вписването, а това, 
което подлежи на обнародване - от датата на обнародването. 
(2) Всяко добросъвестно лице може да се позове на вписването, дори ако вписаното обстоятелство не съществува. 
(3) Невписаните обстоятелства се смятат несъществуващи за третите добросъвестни лица. 
(4) При различие между вписано и обнародвано обстоятелство третите лица могат да се позовават на обнародваното 
обстоятелство, освен ако се установи, че им е било известно вписаното обстоятелство.
Легитимация
Чл. 600. Производството по вписване започва с писмено искане на: 
1. оправомощено лице; 
2. орган, овластен да образува, преобразува или прекратява юридическото лице; 
3. ликвидатор.
Съдържание на искането



Чл. 601. (1) Искането съдържа: 
1. името и адреса на лицето, направило искането; 
2. вида, наименованието и седалището на юридическото лице; 
3. обстоятелството, чието вписване се иска. 
(2) Към искането се прилагат необходимите документи за подлежащите на вписване обстоятелства, както и образци 
от подписите на лицата, които представляват юридическото лице. 
(3) Когато се вписва прекратяване на юридическо лице, което няма правоприемник, към искането се прилага 
удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадени от териториалното поделение на 
Националния осигурителен институт.
Производство по вписване
Чл. 602. (1) Искането за вписване се разглежда в закрито заседание, освен ако съдът прецени за необходимо да го 
разгледа в открито заседание или това е предвидено в закон. 
(2) Съдът проверява наличието на подлежащото на вписване обстоятелство и допустимостта на неговото вписване и 
се произнася с решение, което се връчва на молителя.
Незабавно изпълнение
Чл. 603. Решението за вписване подлежи на незабавно изпълнение.
Заличаване на вписано обстоятелство
Чл. 604. Когато по исков ред се установи недопустимост или нищожност на вписването, както и несъществуване на 
вписано обстоятелство, съдът заличава вписването или съответното обстоятелство служебно, по искане на 
прокурора или на заинтересованото лице.
Поправки в регистрите
Чл. 605. Поправки в регистрите се правят по искане на органите и лицата по чл. 600 или служебно от съда по реда 
на чл. 602.
Обжалване на отказ
Чл. 606. Решението, с което е отказано вписване, подлежи на обжалване с частна жалба пред апелативния съд.
Наредба за водене и съхраняване на регистрите
Чл. 607. Министърът на правосъдието издава наредба за водене и съхраняване на регистрите за вписванията.

Последна промяна от Четвъртък, 21 Август 2008г. 10:54ч. 


