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ÍÎÑÒ ÒÀ ÍÀ ÍÀÑËÅÄ ÍÈ ÊÀ, ÏÐÈÅË ÏÎ ÎÏÈÑ

Âàñèë Ïåòðîâ*

1. Äâåòå òå çè çà îò ãî âîð íîñò òà íà íàñëåä íè êà, 
ïðèåë ïî îïèñ

Приелият по опис наслед ник за раз ли ка от наслед ни ка, приел 
напра во, от го ва ря огра ни че но. Но как во оз на ча ва то ва? По въпро-
са за естест во то на огра ни че нието на от го вор ност та съ щест ву ват 
две про ти во ре чи ви ста но ви ща.

Според ед но то ста но ви ще, което се спо де ля от го лям брой 
ав то ри в док три на та, при приема не на наслед ст во то по опис 
настъп ва сли ва не на наслед ст во то и на лич но то иму щест во на 
приелия наслед ст во то наслед ник. Наследникът от го ва ря за на-
след ст ве ни те за дъл же ния и с лич но то си иму щест во и след ва да 
тър пи при ну ди тел но из пъл не ние и вър ху то ва иму щест во. 
Отговор ността му е огра ни че на са мо от раз ме ра на наслед ст во то, 
раз би ран ка то па рич на оценка, ка то стойност на ак ти ва на съ що то 
(pro viribus hereditatis). Спо ред то ва ста но ви ще за съ би ра не на 
наслед ст ве ни те за дъл же ния кре ди то ри те на наслед ст во то мо гат 
да при бег нат до из пъл не ние вър ху кой то и да е имот ‒ наслед ст-
вен или ли чен, чиято стойност е до тази на наслед ст во то.1

* Съдия в Софийския ра йо нен съд, док тор по пра во.
1 В то зи сми съл Тасев, Хр. Наследствено пра во на НР България. С.: 

Наука и из куст во, 1953, с. 124; Тасев, Хр. Българско наслед ст ве но пра во. 4. 
осн. пре раб. изд. С.: Наука и из куст во, 1987, 119–120, как то и по-но ви те ре-
дак ции на то зи учеб ник от Г. Петканов и С. Тасев; Цонов, Ал. Коментар по 
Закона за наслед ст во то. С.: Върховен съд на Република България, 1993, 
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Според дру го то раз би ра не при приема не на наслед ст во то по 
опис не настъп ва сли ва не на наслед ст во то и на лич но то иму щест-
во на наслед ника. Той от го ва ря за наслед ст ве ни те за дъл же ния с 
наслед ст ве на та ма са (cum viribus hereditatis), ка то съ деб ният из-
пъл ни тел мо же да на соч ва из пъл не ние са мо към обек ти в та зи 
маса.2

152–153, Розанис, С. Задълженията на наслед ст во то и приема не то по 
опис. – Собственост и пра во, 2003, № 10, 47–52; Димитрова, Г. За прав но то 
по ло же ние на наслед ни ка, приел наслед ст во то по опис. – Съвременно пра-
во, 2004, № 1, 27–28; Петров, Веселин. Приемане на наслед ст во. С.: Сиела, 
2014, с. 175; Марков, М. Семейно и наслед ст ве но пра во. Помагало. 6. пре-
раб. и доп. изд. С.: Сиби, 2014, с. 260; Марков, М. – В: Цанкова, Ц., 
Е. Матеева, М. Марков, Веселин Петров, Д. Танев, И. Георгиев. Закон 
за наслед ст во то. Научноприложен ко мен тар. С.: Труд и пра во, 2016, 597–
598; Маринов, Д. Пасивна про це су ал на ле ги ти ма ция на наслед ни ци те на 
длъж ни ка в из пъл ни тел ния про цес. ‒ Собственост и пра во, 2016, № 7, epi-
online; Пандилов, Св. Субекти в из пъл ни тел ния про цес, които мо гат да 
искат за мя на или прекра тя ва не на спо со би по ре да на чл. 443 ГПК. – Тър-
говско и обли га цион но пра во, 2016, № 9, epi-online; Николов, Д., Д. Ива-
нов. Изпълнително произ вод ст во по ГПК и ЗОЗ. С.: Сиела, 2016, с. 183; 
Мал чев, М. Искът за наслед ст во ка то сред ст во за за щи та на пра во то на 
насле дя ва не. С.: Сиела, 2019, 193–195; Станева, А. Приемане на наслед ст-
во то по опис (Някои диску сион ни въпроси). – В: Сборник науч ни из след ва-
ния в чест на про фе сор Цанка Цанкова. Научна ред. проф. д. ю. н. Екатерина 
Матее ва, доц. д-р Анна Станева. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 
222–232.

2 Телбизов, К. ‒ В: Основи на дър жа ва та и пра во то на Народна ре публи-
ка България. Ч. II. С.: Наука и из куст во, 1953, 466–467; Кожухаров, Ал. 
Облигационно пра во. Общо уче ние за обли га цион но то от но ше ние. 3. доп. и 
пре раб. изд. С.: Наука и из куст во, 1958, с. 439, с. 500; Хинов, М. Приемане 
и от каз при насле дя ва не. С.: Наука и из куст во, 1977, 42–44; Сталев, Ж. 
Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 3. доп. и пре раб. изд. С.: Наука и 
из куст во, 1979, с. 592; Мутафчиев, Г. Изпълнително произ вод ст во на НР 
България. С.: УИ „Климент Охридски“, 1989, с. 63; Господинов, Г. Наслед-
ството и дел ба та му. С.: СЮБ, 1995, с. 84; Конов, Тр. Възражение за не из-
пъл нен до го вор и пра во на за дър жа не [1995]. ‒ В: Подбрани съ чи не ния, С.: 
Сиела, 2010, с. 415, бел. под ли ния № 246; Цанкова, Ц. Проблеми на 
приема не то на наслед ст во то по опис. – Собственост и пра во, 2001, № 5 
(неяс но становище); Корнезов, Л. Гражданско съ допроиз вод ст во. Т. II. 
Съдебни и не съ деб ни произ вод ст ва. С.: Софи-Р, 2010, с. 296; Аспарухова, 
К. Наследяването по за кон. С.: Сиела, 2012, 142–143, с. 63; Петкова, Цв., 
А. Тонев. Някои про ти во ре чия в прак ти ка та на съ ди ли ща та от нос но 
приема не то на наслед ст во от не на вър ши ли пъл но ле тие ли ца. – Собственост 
и пра во, 2013, № 3, epi-online; Петров, Васил. За от го вор ност та на приелия 
наслед ст во то по опис наслед ник за наслед ст ве ни те дъл го ве. – Професио на-
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И две те ста но ви ща са еди но душ ни, че ста ро то пра во уреж да 
от го вор ност на наслед ни ка, приел по опис, са мо с наслед ст ве на та 
ма са. Според пър ва та гру па ав то ри оба че уред ба та по ЗН от 
1949 г. се раз ли ча ва от уред ба та по от ме не ния ЗН от 1889 г., тъй 
ка то пред виж да сли ва не на наслед ст ве на та ма са и лич но то иму-
щест во на наслед ни ка, ка то огра ни ча ва от го вор ност та на наслед-
ни ка са мо по стойност ‒ до стойност та на ак ти ва на наслед ст во то, 
до която стойност наслед ни кът, приел по опис, е при ну ден да 
тър пи из пъл не ние и вър ху лич но то иму щест во.3

2. Äâàòà ïðî öå ñó àë íè àð ãó ìåí òà çà îò ãî âîð íîñò 
pro viribus hereditatis íà íàñëåä íè êà, ïðèåë ïî îïèñ

Най-скорош но то из ло же ние на те за та за от го вор ност по 
стой ност е на доц. Анна Станева, която простран но4 обос но ва ва 
ар гу мен ти в под кре па на раз би ра не то, че наслед ни кът от го ва ря с 
наслед ст ве на та ма са и с лич но то иму щест во, сле ли се в ед но, до 
раз ме ра на па рич на та оценка на ак ти ва на наслед ст во то. Освен 

лен пра вен сайт на Стоян Ставру, http://challengingthelaw.com/semeino-i-
nasledstveno-pravo/za-otgovornostta-na-prielia-naslednik-po-opis/, елек трон на 
публи ка ция от 8.02.2015 г., раз ши рен ва риант в сп. „Норма“, 2017, № 1, 
5–27, и Петров, Васил. Проблеми на бъл гар ско то наслед ст ве но пра во. 
Статии. Библиографии. С.: Нова звез да, 2021; Градинарова, Т. Гражданско-
из пъл ни тел но произ вод ст во. Курс лек ции. Първа част. Русе: Изд. цен тър 
при РУ „Ангел Кънчев“, 2015, с. 131; Калайджиев, А. Облигационно пра-
во. Обща част. 7. пре раб. и доп. изд. С.: Сиби, 2016, с. 591; Митева, Д. – В: 
Пунев, Бл., В. Гачев, Г. Хорозов, Д. Митева, Д. Танев, Е. Кръшкова, Ем. 
Балевска, К. Топалов, Кр. Влахов, М. Златарева, М. Обретенова, М. 
Бобатинов, Ст. Кюркчиев. Граждански про це су ален ко декс. Приложен 
ко мен тар. С.: Труд и пра во, 2017, с. 1058, бел. № 217; Петров, Венцислав. 
Наследяване на за дъл же ния и от го вор ност за за ве ти. С.: Сиела, 2020, 280–
296; Тихолов, Ст. Исторически ар гу мен ти за обос но ва ва не от го вор ност та 
на наслед ни ка, приел по опис (cum viribus hereditatis). Електронно из да ние 
„Предизвикай пра во то!“, https://www.challengingthelaw.com/semeino-i-
nasledstveno-pravo/istoricheski-argumenti-otgovornost-naslednik/, елек трон на 
публи ка ция от 17.01.2021 г.

3 В док три на та се сре ща изо ли ра но ста но ви ще, спо ред което при приема не то 
по опис не настъп ва сли ва не на наслед ст ве на та ма са и лич но то иму щест во на 
наслед ни ка, приел по опис, но съ щевре мен но от го вор ност та му е огра ни че на 
са мо от па рич на та оценка на ак ти ва от наслед ст во то (Марков, М. – В: 
Цанкова, Ц., Е. Матеева, М. Марков, Веселин Петров, Д. Танев, И. 
Георгиев. Цит. съч., 597–598).

4 Станева, А. Цит. съч., 222–232.
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под роб но до раз ви тие на всич ки до се гаш ни до во ди на ав то ри те, 
застъп ва щи то ва ста но ви ще, и обстойна кри ти ка на ав то ри те на 
дру го мне ние с ве че из пол з ва ни до во ди доц. Анна Станева се по-
зо ва ва на два но ви – пре дим но про це су ал ни – ар гу мен та:

– В ста ро то пра во е има ло уре ден слу чай на за кон на субро га-
ция в чл. 158, т. 4 ЗЗД (1892) в пол за на наслед ни ка, приел по 
опис, кой то е запла тил със свои па ри дъл го ве те на наслед ст во то, 
ка то та зи хи по те за, свър за на с лик ви да цията на наслед ст ве ни те 
за дъл же ния при приема не на наслед ст во то по опис, е въз ник ва ла 
имен но за що то ста ро то наслед ст ве но за ко но да тел ст во у нас е 
уреж да ло от го вор ност cum viribus hereditatis. В се га дейст ва щия 
ЗЗД и ЗН по доб на хи по те за за за кон на субро га ция оба че не е уре-
де на и то ва е още един ар гу мент, че наслед ст ве на та ма са и лич но-
то иму щест во се сли ват и при приема не по опис5 и от го вор ност та 
се га е pro viribus hereditatis.

– В чл. 326, ал. 2, изр. 1 ГПК (1952) и в иден тич на та раз по-
ред ба на чл. 429, ал. 2, изр. 1 ГПК е поста но ве но, че из да де ният 
из пъл ни те лен лист сре щу насле до да те ля мо же да бъ де из пъл ня-
ван и вър ху иму щест во то на не го ви те наслед ни ци, ос вен ако те 
уста но вят, че са се от ка за ли от наслед ст во то или са го приели по 
опис. Според доц. Станева та зи раз по ред ба е за ко но да тел на греш-
ка, до кол ко то по доб на нор ма не е има ло до ри в пе риода, ко га то у 
нас от го вор ност та е би ла cum viribus hereditatis.6 Такава раз по ред-
ба в про це су ален за кон спо ред ав тор ка та во ди към непра вил на 
съ деб на прак ти ка, как ва то се е раз простра ни ла – че съ щест ву ва ла 
ня как ва пре зум п ция за приема не на наслед ст во то напра во и че в 
те жест на наслед ни ка би ло да опро вер гае „пре зум п цията“, ка то 
до ка же, че се е от ка зал или е приел по опис.

И два та ар гу мен та са фак ти чески не вер ни – пър во, в се га 
дейст ва що то за ко но да тел ст во има за ко но ва раз по ред ба, пред виж-
да ща субро га ция на пла ти лия с лич ни сред ст ва наслед ст ве ни за-
дъл же ния наслед ник, приел по опис, и вто ро, в от ме не но то за ко-
но да тел ст во е има ло раз по ред ба, иден тич на с та зи в чл. 326, ал. 2, 
изр. 1 ГПК (1952) и чл. 429, ал. 2, изр. 1 ГПК.

5 Пак там, 227–228.
6 Пак там, 230–231.
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3. Îòãîâîðíîñòòà íà íàñëåä íè êà, ïðèåë ïî îïèñ, ïî 
Äàíú÷íî-îñè ãó ðè òåë íèÿ ïðî öå ñó àëåí êî äåêñ (ÄÎÏÊ)

Разпоредбата, уреж да ща за ко но ва субро га ция на пла ти лия 
наслед ник, е чл. 180, ал. 1, т. 5 ДОПК:

Лице, което из пъл ни чуж до публич но за дъл же ние, уста но ве-
но с вля зъл в си ла акт и не из пъл не но в сро ко ве те за добро вол но 
из пъл не ние, встъп ва в пра ва та на публич ния взиска тел по от но-
ше ние на напра ве ни те обез пе че ния и ре да на взе ма не то в произ-
вод ст во то по не състоятел ност или в из пъл ни тел но то произ вод ст-
во сре щу длъж ни ка по ре да на ГПК или на ДОПК, ко га то: из пъл-
ни лият за дъл же нието е наслед ник, приел по опис наслед ст во, и е 
из пъл нил със свои сред ст ва публич ни те за дъл же ния на насле до-
да те ля.

Освен та зи раз по ред ба в ДОПК има и дру ги раз по ред би с 
наслед ст ве ноправ но зна че ние. Налице са и осо бе ни пра ви ла, 
които уреж дат от го вор ност та на наслед ни ка – фи зи ческо ли це, за 
публич ни за дъл же ния на насле до да те ля.

Съгласно чл. 168, т. 5 ДОПК публич но то взе ма не се по га ся-
ва: ...при смърт на фи зи ческо то ли це – след из чер п ва не на иму-
щест во то му, ос вен ако наслед ни ци те или дру ги ли ца от го ва рят 
за публич но то за дъл же ние. Това пра ви ло би могло да оз на ча ва:

а. че от го вор ност та на наслед ни ка по ДОПК е ви на ги огра-
ни че на са мо до наслед ст во то и ня ма нуж да от приема не по опис;

б. че от го вор ност та на наслед ни ка по ДОПК е как то по ЗН и 
е в за ви си мост от то ва да ли наслед ст во то е прието по опис, или 
не;

в. че е уста но ве на по ред ност (exceptio ordinis) – публич ният 
из пъл ни тел пър во из пъл ня ва при ну ди тел но вър ху наслед ст во то и 
после вър ху лич но то иму щест во, ос вен ако не е прието по опис.

В да нъч ноправ на та ли те ра ту ра е об щоприето ста но ви ще то, 
че пра ви ла та от нос но пра воприем ст во то в граж дан ско то пра во 
на ми рат при ло же ние и в да нъч ноправ на та ма те рия.7 Конкретно 
при смърт на фи зи ческо ли це – да нъ чен длъж ник, се приема, че 
ли це то за мест ва своя насле до да тел във ве че въз ник на ло да нъч но 

7 Минкова, Г. Данъчни за дъл же ния. С.: Сиела, 2012, с. 179.
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за дъл же ние, без да има дру га връз ка с да нъч ния фак ти чески 
състав ос вен фак та на насле дя ва не то, т.е. приема се прин цип но то 
пра ви ло, че уни вер сал но то пра воприем ст во при насле дя ва не то 
об хва ща всич ки да нъч ни за дъл же ния на насле до да те ля – фи зи-
ческо ли це.8 Относно чл. 168, т. 5 ДОПК се из тък ва9, че след 
смър т та на за дъл же но то ли це дейст вията по съ би ра не на публич-
но то взе ма не след ва да се на со чат към наслед ни ци те на фи зи-
ческо то ли це длъж ник, ако има та ки ва, съ образ но де ла им в 
наслед ст во то.10 Започналото при ну ди тел но из пъл не ние се спи ра 
при смър т та на длъж ни ка – фи зи ческо ли це, до ка то не бъ де 
прието наслед ст во то, но най-мно го за 6 ме се ца; след из ти ча не то 
на шест ме се чен срок от от кри ва не на наслед ст во то и ако то не е 
прието, по иска не на публич ния из пъл ни тел ра йон ният съ дия 
опре де ля срок за приема не или за от каз от наслед ст во то при усло-
вията и по ре да на чл. 51 от Закона за наслед ст во то (ЗН). В то зи 
слу чай сро кът за спи ра не се удъл жа ва със сро ка, да ден от съ да – 
чл. 222, ал. 1, т. 1 и чл. 222, ал. 4 ДОПК.

Моето ста но ви ще е, че ДОПК уста но вя ва осо бе но пра ви ло, 
което частич но де ро ги ра пра ви ла та на ЗН. Отговорността на 
наслед ни ци те не е со ли дар на, а раз дел на, как то по ЗН. Съще-
временно за ко нът уста но вя ва пра ви ло то, че и след смър т та на 
насле до да те ля – публи чен длъж ник, из пъл не нието про дъл жа ва 
вър ху сек вести ру еми те обек ти в наслед ст ве на та ма са и ед ва след 
то ва – вър ху лич но то иму щест во на наслед ни ци те. Ако са приели 
наслед ст во то по опис, на тях след ва да се приз нае пра во то на 
огра ни че на от го вор ност по чл. 60, ал. 2 ЗН. В про ти вен слу чай – 
при лип са на приема не по опис – за ко нът уста но вя ва по ред ност 
на из пъл не нието – пър во вър ху наслед ст ве на та ма са и след из чер-
п ва не то ѝ – из пъл не ние вър ху лич но то иму щест во. При на ру ша-
ва не на про це су ал на та забра на за на соч ва не на из пъл не нието вър-
ху лич но то иму щест во на наслед ни ка той има пра во то на жал ба 

8 Пак там, 180–181.
9 Александрова, В. Погасяване на публич ни за дъл же ния – осо бе ни хи по те-

зи, при които дру ги ли ца от го ва рят за публич но то за дъл же ние. – Право, по ли-
ти ка, ад ми нистра ция, 2016, № 2, елек трон но прав но спи са ние на ПИФ ЮЗУ, 
с. 16.

10 Пак там, с. 19.
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сре щу дейст вията на публич ния из пъл ни тел по чл. 266, ал. 1 
ДОПК пред ди рек то ра на ком пе тент на та те ри то риал на ди рек ция 
чрез публич ния из пъл ни тел, а ре ше нието на послед ния – пред ад-
ми нистра тив ния съд по место на хож де нието на ком пе тент на та те-
ри то риал на ди рек ция, чието ре ше ние е окон ча тел но – чл. 268, 
ал. 2 ДОПК.

4. Çà ò.íàð. ïðå çóì ï öèÿ çà ïðèåìà íå íà íàñëåä ñò âî â 
èç ïúë íè òåë íèÿ ïðî öåñ

Разпоредбата на чл. 326, ал. 2, изр. 1 ГПК (1952) и чл. 429, 
ал. 2, изр. 1 ГПК е пря ко про дъл же ние на съ щест ву ва ла у нас 
по вре ме на дейст вието на ЗН (1890) раз по ред ба на чл. 283 ЗН, 
а тя е досло вен пре вод11 на чл. 877 от френския Граж дан ски ко-
декс (Code civil – CC) в пър во на чал на та му ре дак ция от 1803 г., 
дейст ва ла до 31.12.2006 г.

Привеждам тексто ве те:
Чл. 283 ЗН (1890): Изпълнителните листо ве про тив по чи-

на лия са съ що из пъл ни тел ни про тив наслед ни ка лич но; оба че 
заимо дав ци те не мо гат да искат из пъл не нието им ос вен осем 
дни след пре дя вя ва не то на тия лич но или в место жи тел ст во то 
на наслед ни ка.

Art. 877 CC (1803): Les titres exécutoires contre le défunt sont 
pareillement exécutoires contre lʼhéritier personnellement; et, 
néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre lʼexécution que 
huit jours après la signifi cation de ces titres à la personne ou au 
domicile de l’héritier.

11 Голяма част от раз по ред би те на ЗН (1890) са заим ст ва ни от ита лиан ския 
Граждански ко декс от 1865 г., но не пря ко, а през не осо бе но до бър руски пре-
вод на проф. Зарудний (Фаденхехт, Й. Несъобразности и ре дак цион ни погреш-
ки в Закона за наслед ст во то. – Списание на Юридическото дру жест во в 
София, г. II (1902/1903), № 1, с. 39). Конкретно оба че раз по ред ба та на чл. 283 
ЗН (1890) е заим ст ва на от art. 877 CC, тъй ка то в ита лиан ския ко декс ня ма по-
доб на раз по ред ба. Вж. Венедиков, П. Система на бъл гар ско то наслед ст ве но 
пра во. 3 доп. изд. под ред. на д-р Св. Иванов с бе леж ки на ав то ра и на ре дак то-
ра. С.: ИК „П. Венедиков“, 2019, с. 286.
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Последната раз по ред ба дейст ва във Франция от 1803 г. и до-
се га.12 Българският ѝ ва риант е дейст вал в пе риода на дейст вие на 
от ме не ния ЗН 1890–1949 г. и след крат ко пре къс ва не е въз ста но-
вен през 1952 г. с пър вия у нас ГПК. 

Разумът на раз по ред ба та е прост: наслед ни кът се смя та за 
юри ди ческо про дъл же ние на лич ност та на насле до да те ля; ако ня-
ма раз по ред ба, за паз ва ща из пъл ни тел на та си ла, фор ми ра на след 
съ де бен про цес про тив насле до да те ля, наслед ст ве ни те кре ди то ри 
ще бъ дат при ну де ни да во дят нов исков про цес за съ що то взе ма-
не, но ве че про тив наслед ни ка, което е ико но ми чески не це ле съ-
образ но, тъй ка то оз на ча ва но ви раз носки.13

В на ша та док три на се е приема ло, че раз по ред ба та на чл. 283 
ЗН (1890) се при ла га как то по от но ше ние на наслед ни ци те по за-
кон, та ка и на те зи по за ве ща ние, ка то е да ва ла пра во на кре ди то-
ри те да из пъл ня ват и вър ху лич но то иму щест во на наслед ни ка.14 
Също та ка оба че се е приема ло, в съгла сие и с френ ска та док три-
на, че сро кът от 8 дни в та зи раз по ред ба, а и изоб що пра во то на 
кре ди то ри те по чл. 283 ЗН (1890) да из пъл ня ват при ну ди тел но не 
де ро ги ра пра ва та на наслед ни ка на раз миш ле ние и пра ве не на 
опис на наслед ст ве но то иму щест во ка то пре лю дия към ед но 
приема не по опис или към от каз от наслед ст во. Ако наслед ни кът 
из рич но за яви в срок та ко ва на ме ре ние – за пра ве не на опис и/ или 
за раз миш ля ва не, то наслед ст ве ни те кре ди то ри не мо гат да из-
пъл ня ват при ну ди тел но и ще тряб ва да из ча кат из пъл не нието на 
те зи про це ду ри.15 Ако оба че длъж ни кът наслед ник е ре дов но при-

12 Новата ре дак ция на art. 877 CC, в си ла от 1.01.2007 г., гла си: „Le titre 
exécutoire contre le défunt lʼest aussi contre lʼhéritier, huit jours après que la 
signifi cation lui en a été faite“. („Изпълнителният лист про тив по чи на лия е из пъл-
ни те лен и про тив наслед ни ка осем дни след ка то му е пре дя вен“). Промяната е 
ре дак цион на, а не по съ щест во, и це ли ла ко нич ност спо ред све де нията на сай та 
на френ ския Се нат: https://www.senat.fr/rap/l05-343-1/l05-343-1113.html.

13 Тончев, Д. Коментар вър ху Закона за наслед ст во то. Т. V. 2. изд., съ вър ше-
но до пъл не но и попра ве но. С.: Печ. „Т. Т. Драгиев & С-ие“, 1927, с. 292.

14 Пак там, 295–296. Естествено, не го во рим за хи по те за та на приема не на 
наслед ст во то по опис, при която из пъл не нието вър ху лич но то иму щест во на 
наслед ни ка за наслед ст вен дълг е не до пусти мо при от го вор ност та cum viribus 
hereditatis.

15 Пак там, с. 294; Фаденхехт, Й. Отричане от наслед ст во в из пъл ни тел но то 
произ вод ст во. – Правна ми съл, г. III (1937), № 1, 1–4.
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зо ван за из пъл ни тел но дейст вие и не се яви или се яви и участ ва 
без въз ра же ние в при ну ди тел но то из пъл не ние, приема се, че мъл-
ча ли во е приел наслед ст во то16, и той след ва да пре тър пи из пъл не-
ние за наслед ст ве но то за дъл же ние как то с наслед ст ве на та ма са, 
та ка и с лич но то си иму щест во.

Как оба че се га след ва да се тъл ку ва и при ла га чл. 429, ал. 2 
ГПК при се гаш но то наслед ст ве но пра во? Разликата меж ду насле-
дя ва не то по ЗН (1890) и дейст ва щия ЗН обик но ве но се обоб ща ва 
та ка: по от ме не ния ЗН (1890) е дейст ва ла систе ма та на от ка за, а 
се га дейст ва систе ма та на приема не то на наслед ст во то.17 Всъщ-
ност това не е вяр но – и при ЗН (1890) е ва жа ла систе ма та на 
приема не то.18 Малцина се се щат да от бе ле жат, че в послед ни те 
го ди ни на ЗН (1890) – в пе риода 1941–1949 г. – пра ви ла та са про-
ме не ни и е уре де на дав ност за приема не на наслед ст во, а не за 
от каз на наслед ст во.19 В дейст ви тел ност меж ду насле дя ва не то по 
ЗН (1890) и дейст ва щия ЗН по на ча ло ня ма раз ли ка във връз ка с 
въпро са как се приема или как се от каз ва наслед ст во – обик но ве-
но то ва ста ва или с из рич но изявле ние (от каз, по ня ко га приемане), 
или с конклу дент ни дейст вия (приема не то, мъл ча ли вият от каз по 
чл. 207 ЗН (1890) = чл. 51, ал. 1 ЗН).

Между уред ба та пре ди и се га има ед на го ля ма раз ли ка, но тя 
е в дру го направле ние – в то ва, че ЗН (1890) уреж да два раз лич ни 
ре жи ма на приема не и от каз от наслед ст во спо ред то ва да ли при 
от кри ва не на наслед ст во то наслед ни кът е във вла де ние на наслед-
ст ве но то иму щест во или се е бър кал в ра бо ти те на наслед ст во то, 
или не. Ако е във фак ти ческо вла де ние, наслед ни кът има кра тък 
три ме се чен срок да из вър ши из ри чен от каз или да се захва не да 
пра ви опис на наслед ст во то ка то пре лю дия към неговото приема-
не по опис или от каз; не го ли напра ви, се смя та, че е приел, и то 
напра во – чл. 215 ЗН (1890). Ако наслед ни кът не е във фак ти-

16 Фаденхехт, Й. Цит. съч., с. 6.
17 Петров, Веселин. Цит. съч., 105–107; Марков, М. – В: Цанкова, Ц., Е. 

Матеева, М. Марков, Веселин Петров, Д. Танев, И. Георгиев. Цит. съч., 
с. 545, бел. № 15.

18 Вж. пре циз ния ана лиз на Петров, Венцислав. Цит. съч., 84–87.
19 Вж. Цанкова, Ц. Промените в наслед ст ве но то пра во. С.: УИ „Св. Климент 

Охридски“, 1994, с. 111.
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ческо вла де ние на наслед ст во то, той мо же да приеме или да се 
от ка же от наслед ст во то до из ти ча не на 20-го диш на та дав ност по 
чл. 205 ЗН (1890). Ако наслед ст ве ни те кре ди то ри искат да уз на ят 
во ля та на наслед ни ка по-ра но, тряб ва да го при ка нят да се произ-
не се пред съ да да ли приема, или се от каз ва от наслед ст во то по 
ре да на чл. 207 ЗН (1890) или чл. 217 ЗН (1890).20

Действащият ЗН изоста вя то зи двойст вен ре жим.21 Сега ре-
дът по чл. 51, ал. 1 ЗН ед нак во ва жи за всич ки наслед ни ци, не за-
ви си мо от то ва да ли са във вла де ние на наслед ст во то, или не. 
Срокът за приема не на наслед ст во по опис по чл. 61, ал. 1 ЗН те че 
от уз на ва не то за от кри ва не на наслед ст во то, не за ви си мо от то ва 
да ли наслед ни кът вла дее, или не наслед ст ве ни иму щест ва. 

Това ни връ ща към въпро са за при ло же нието на чл. 429, ал. 2 
ГПК. Той съ дър жа две из ре че ния, които на пръв поглед си про ти-
во ре чат. Първото из ре че ние ся каш не съм не но каз ва, че при ну ди-
тел но то из пъл не ние е до пусти мо как то про тив наслед ст ве на та 
ма са, та ка и про тив лич но то иму щест во на наслед ни ка и взиска-
те лят ня ма нуж да да пред приема дейст вия по под ка ня не на 
наслед ни ка да приеме наслед ст во то; са мо ако наслед ни кът длъж-
ник сам се от ка же от наслед ст во то или приеме по опис, то то га ва 
из пъл не нието ще бъ де прекра те но или ще се кон цен три ра вър ху 
наслед ст ве на та ма са. Напротив, вто ро то из ре че ние го во ри, че съ-
деб ният из пъл ни тел ад ми нистри ра про це ду ра по чл. 51, ал. 1 ЗН, 
т.е. из глеж да, че ед ва след ка то длъж ни кът се произ не се по 
упраж ня ва не то на пра во то на насле дя ва не, взиска те лят мо же да 
пред приеме при ну ди тел но из пъл не ние.

Аз мисля, че про ти во ре чие ня ма и че из во ди те на док три на та 
при дейст вието на чл. 283 ЗН (1890) са при ло жи ми и в днешно 
вре ме – с та зи раз ли ка, че се га ня ма уре ден осем д не вен срок, а ва-
жи об щият срок за добро вол но из пъл не ние по ГПК, в рам ки те на 
кой то при ну ди тел но из пъл не ние не мо же да се пред приема. След 
из ти ча не на сро ка за добро вол но из пъл не ние съ деб ният из пъл ни-
тел е в пра во то да пред приеме по мол ба или след овластя ва не на 

20 Фаденхехт, Й. Цит. съч., 2–3.
21 Фаденхехт, Й. Новият Закон за наслед ст во то. – Юридическа ми съл, г. IV 

(1949), № 2–3, с. 157.
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взиска те ля при ну ди тел но из пъл не ние как то по от но ше ние на 
наслед ст ве на та ма са, та ка и по от но ше ние на лич но то иму щест во 
на наслед ни ка. Ако длъж ни кът наслед ник е ре дов но при зо ван за 
из пъл ни тел но дейст вие и не се яви или се яви и участ ва без въз ра-
же ние в при ну ди тел но то из пъл не ние, тряб ва да се приеме, че 
мъл ча ли во е приел наслед ст во то, и след ва да пре тър пи из пъл не-
ние за наслед ст ве но то за дъл же ние как то с наслед ст ве на та ма са, 
та ка и с лич но то си иму щест во. Ако би ло длъж ни кът наслед ник, 
би ло взиска те лят – наслед ст вен кре ди тор, поиска про веж да не на 
про це ду ра по чл. 51, ал. 1 ЗН, то съ деб ният из пъл ни тел я про веж-
да и меж дувре мен но спи ра из пъл не нието. Същото ва жи и ако 
наслед ни кът длъж ник ини циира пред съ да произ вод ст во по прие-
ма не на наслед ст во то по опис – и в то   зи слу чай съ деб ният из пъл-
ни тел след ва да спре из вър ш ва не то на из пъл ни тел ни дейст вия.

При лип са та на ак тив ност у длъж ни ка наслед ник ва жи пър-
во то из ре че ние на чл. 422, ал. 2 ГПК и то ва по ло же ние мо же 
наисти на услов но да се опри ли чи на дейст вие на обо ри ма пре-
зум п ция за приема не на наслед ст во то напра во, що се от на ся до 
про це су ал ни те пра во мо щия на съ деб ния из пъл ни тел. Проце-
суалистите (проф. Ж. Сталев, доц. Т. Градинарова) из пол з ват 
имен но тер ми на „за ко но ва пре зум п ция“. В иско вия про цес, раз-
би ра се, пре зум п ция за приема не на наслед ст во то напра во ня ма.22

5. Çàêëþ÷åíèå
Въпреки че те за та за от го вор ност pro viribus hereditatis има 

аура та на господ ст ва що мне ние, та зи аура стъп ва ос нов но на то-
ва, че тя е застъ пе на в един ст ве ния за се га уче ник по бъл гар ско 
наслед ст ве но пра во по ЗН от 1949 г. на Христо Тасев, по кой то 
по ко ле ния юристи са се учи ли. Винаги оба че е има ло и про дъл-
жа ва да на раст ва броят на ав то ри те, които под дър жат дру га та те-
за, която по-добре се съгла су ва със за ко но ви те раз по ред би.

22 Вж. за кри ти ка на ре ше ние № 437/17.01.2012 г. по гр. д. № 70/2011 г. на 
ВКС, III г. о., което приема та ка ва пре зум п ция, у Петров, Васил. За приема не то 
на наслед ст во и до каз ва не то му – ня кол ко спор ни въпро са в прак ти ка та. – 
Адвокатски преглед, 2012, № 4, 41–47, как то и Марков, М. – В: Цанкова, Ц., 
Е. Матеева, М. Марков, Веселин Петров, Д. Танев, И. Георгиев. Цит. съч., 
с. 645.


