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ВЪВЕДЕНИЕ 

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

  

 НАУЧНОПРИЛОЖЕН КОМЕНТАР 

  

 Глава първа 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ  

 § 1. Откриване на наследството 

 1.1. Време на откриването 

 1.2. Място на откриването 

 § 2. Наследници 

 2.1. Физически лица 

 2.1.1. Способност за наследяване 

 2.1.2. Недостойнство 

 2.1.2.1. Общи положения 

 2.1.2.2. Основания 

 2.1.2.3. Опрощаване 

 2.2. Юридически лица 

 2.3. Наследяването и държавата 

 § 3. Наследство 

  

 Глава втора 

 НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОН 

 § 1. Понятие за наследяване по закон 

 1.1. Наследяването по закон като институт на обективното наследствено право  

 1.2. Наследяването по закон като основание за преминаване на имуществото на починалия към 

други лица, определени от закона  

 1.3. Наследяването по закон като придобивен способ  

 § 2. Принципи на наследяването по закон  

 2.1. Равенство на наследниците по закон независимо от тяхното гражданство  

 2.2. Равенство на наследниците по закон от двата пола  

 2.3. Равенство на родените в брака и извън брака деца с установен произход  

 2.4. Равенство на рождените и осиновените деца на наследодателя  

 2.5. Принципни положения при определяне на кръга на наследниците по закон  

 2.6. Принципи на реда за призоваване на наследниците по закон  

 § 3. Наследяване в първи наследствен ред  

 § 4. Наследяване във втори наследствен ред  

 § 5. Наследяване в трети наследствен ред  

 § 6. Наследяване в четвърти наследствен ред  

 § 7. Наследственоправно положение на преживелия съпруг  
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 7.1. Обща характеристика  

 7.2. Фактически състав, от който възниква правото на наследяване на преживелия съпруг като 

наследник по закон  

 7.3. Наследствени права на преживелия съпруг при конкуренция с наследници от първи ред  

 7.4. Наследствени права на преживелия съпруг при конкуренция с наследници от втори ред  

 7.5. Наследствени права на преживелия съпруг при конкуренция с наследници от трети ред  

 7.6. Ненаследимост на реституираните имоти от наследниците на последващ съпруг – 

специалното правило на чл. 9а зн  

 § 8. Наследяване по право на заместване  

 8.1. Обща характеристика  

 8.2. Фактическият състав, от който възниква правото на наследяване по заместване  

 8.3. Кръг на лицата, които могат да наследяват по право на заместване  

 8.4. Недопустимост на наследяването по право на заместване в рамките на четвъртия 

наследствен ред  

 8.5. Наследяване в коляното в хипотезата на заместване по чл. 10 Зн  

 § 9. Преминаване на наследството в полза на държавата и общините  

 9.1. Фактически състав, от който възниква правото на държавата и общините да получат 

имуществото на починалия  

 9.2. Обектите, които преминават ex lege в собственост на общината по тяхното местонахождение 

при условията и по реда на чл. 11 Зн  

 9.2.1. Движими вещи  

 9.2.2. Недвижими имоти  

 9.3. Проблемът за правното качество на държавата и общините в хипотезата на чл. 11 Зн  

 9.3.1. Държавата 

 9.3.2. Общината  

 § 10. Допълнителните права на наследниците по чл. 12 Зн  

 10.1. Обща характеристика 232 

 10.2. Права на наследниците, които са живели заедно с наследодателя и са се грижили за него  

 10.2.1. За характера на правата по чл. 12, ал. 1 ЗН  

 10.2.2. Обекти на правата по чл.12, ал. 1 ЗН  

 10.2.2.1. Обикновена покъщнина  

 10.2.2.2. Земеделският инвентар на наследодателя  

 10.2.3. Фактическите състави по чл. 12, ал. 1 ЗН  

 10.2.3.1. Фактическият състав, от който възниква правото по чл. 12, ал. 1 ЗН върху обикновената 

покъщнина  

 10.2.3.2. Фактическият състав, от който възниква правото по чл. 12, ал. 1 ЗН върху земеделския 

инвентар  

 10.2.4. Упражняване на правата по чл. 12, ал. 1 ЗН  

 10.3. Правото по чл. 12, ал. 2 ЗН  

 10.3.1. Фактически състав на правото по чл. 12, ал. 2 ЗН  

 10.3.2. Съдържание на правото по чл. 12, ал. 2 ЗН  
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 10.3.3. Упражняване на правото по чл. 12, ал. 2 ЗН  

 10.3.4. Начален момент, от който започва да тече давностният срок по исканията по чл. 12, ал. 2 

ЗН  

  

 Глава трета 

 НАСЛЕДСТВО ПО ЗАВЕЩАНИЕ  

 § 1. Понятие и правна уредба на завещанието  

 § 2. Сделката завещание  

 2.1. Волеизявление за завещаване  

 2.2. Действие на завещанието  

 2.2.1. Действие за след смъртта  

 2.2.2. Последици на завещанието  

 § 3. Правни признаци на завещанието  

 3.1. Едностранен акт  

 3.2. Личен акт  

 3.3. Формален акт  

 3.4. Отменим акт  

 3.5. Акт на разпореждане с имущество  

 3.6. Акт на имуществено облагодетелстване  

 3.7. Акт на безвъзмездно разпореждане  

 3.8. Определение на завещанието  

 § 4. Свобода на завещаване и нейните граници  

 4.1. Принципът  

 4.2. Правото да се завещава  

 4.3. Граници на свободата на завещаване  

 4.4. Съотношение на завещанието и закона като основания за наследяване  

 4.5. Ограничения в съдържанието на завещанието  

 4.5.1. Съображения  

 4.5.2. За отпадналото ограничение по чл. 14, ал. 1 зн (ред. до изм. 1992 г.)  

 4.5.3. За запазената част от наследството  

 § 5. Способност за извършване на завещание  

 5.1. Пълнолетие  

 5.1.1. Еманципация  

 5.1.2. Разпореждане на придобитото с труд  

 5.2. Липса на запрещение  

 5.3. Способност за разумно действие  

 § 6. Форма на завещанието  

 6.1. Правно значение и видове  

 6.2. Нотариално завещание  

 6.2.1. Акт на нотариуса  

 6.2.2. Подготвителни действия за извършване на нотариално завещание  
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 6.2.3. Съставяне на завещанието  

 6.2.3.1. Устно изявяване на волята от завещателя  

 6.2.3.2. Записване на изявената воля  

 6.2.3.3. Прочитане на завещанието  

 6.2.3.4. Отбелязване изпълнението на формалностите  

 6.2.3.5. Подписване на завещанието  

 6.3. Саморъчно завещание  

 6.3.1. Съставяне на завещанието  

 6.3.1.1. Саморъчно написан от завещателя акт  

 6.3.1.2. Дата  

 6.3.1.3. Подпис  

 6.3.2. Пазене на саморъчното завещание  

 6.3.3. Обявяване на саморъчното завещание  

 § 7. Съдържание на завещанието  

 7.1. Съществено съдържание на завещанието  

 7.1.1. Посочване на правоприемник  

 7.1.1.1. Физически лица  

 7.1.1.1.1. Способност за получаване по завещание  

 7.1.1.1.2. Относителна неспособност за получаване по завещание  

 7.1.1.1.3. Определяне на лицето  

 7.1.1.2. Юридически лица  

 7.1.1.3. Държавата  

 7.1.1.4. Посочване на няколко правоприемници  

 7.1.1.4.1. Уголемяване. (Приращение)  

 7.1.1.4.2. Заместване  

 7.1.1.4.3. Субституция  

 7.1.1.4.4. Забрана на фидеикомисарната субституция  

 7.1.2. Общи завещателни разпореждания  

 7.1.3. Частни завещателни разпореждания  

 7.1.3.1. Завет на получено наследство  

 7.2. Несъществено съдържание на завещанието  

 7.2.1. Срок  

 7.2.2. Условие  

 7.2.3. Тежест  

 7.2.4. Изпълнител на завещанието  

 7.2.5. Делба-завещание  

 7.2.6. Други допълнителни разпореждания  

 § 8. Отмяна на завещанието  

 8.1. Обща характеристика  

 8.2. Правни белези на отмяната  

 8.3. Отграничения  
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 8.3.1. Връщане на прието за пазене завещание  

 8.3.2. Отпадане (обезсилване) на завещателни разпореждания 

 8.3.3. Унищожаване на завещанието  

 8.3.4. Завещание, което не поражда правно действие  

 8.3.5. Неизпълнение на завещанието  

 8.3.6. Потвърждаване на завещанието  

 8.4. Начини на отменяване на завещанието  

 8.4.1. Изрична отмяна  

 8.4.1.1. Съставяне на ново завещание  

 8.4.1.2. С нотариален акт  

 8.4.2. Мълчалива отмяна  

 8.4.2.1. С последващо завещание  

 8.4.2.2. Отменяване с конклудентни действия  

 8.5. Отмяна на завет  

 § 9. Недействителност на завещанието  

 9.1. Общи положения  

 9.2. Нищожност на завещанието  

 9.2.1. Нищожност по чл. 42, б. „а“ ЗН  

 9.2.2. Нищожност по чл. 42, б. „б“ ЗН  

 9.2.3. Нищожност по чл. 42, б. „в“ ЗН  

 9.3. Унищожаемост на завещанието  

 9.3.1. Неспособност на завещателя  

 9.3.2. Порок във волята на завещателя  

 § 10. Практически проблеми на завещанието  

 10.1. Нотариално завещание  

 10.1.1. Компетентност за съставяне на нотариалното завещание  

 10.1.2. Форма на нотариалното завещание  

 10.1.3. Стълкновителни норми при извършване на нотариалното завещание  

 10.1.4. Публични и тайни нотариални завещания  

 10.2. Саморъчно завещание  

 10.2.1. Императивни изисквания  

 10.2.2. Съхранение  

 10.2.3. Обявяване  

 10.3. Информационни системи за завещанията 

 § 11. Възстановяване на запазената част от наследството  

 11.1. Въведение  

 11.2. Наследници с право на запазена част  

 11.3. Искане за намаляване на завещания или дарения  

 11.4. Процесуални особености при намаляване на завещания и дарения  

 11.5. Наследяване на правото на възстановяване на запазената част  

 11.6. Образуване на маса на наследството  
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 11.7. Съразмерно намаляване на завещателни разпореждания и намаляване на дарения  

 11.8. Намаляване при разпореждане с няколко имота  

 11.9. Действие на възстановяването при разпореждане с недвижим имот  

 11.10. Лихва върху сумата за възстановяване на запазена част  

 11.11. Отмяна на отчужденията  

 11.12. Давност  

  

 Глава четвърта 

 ПРИЕМАНЕ И ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО.  

 ОТНОШЕНИЯ ПО ПОВОД НАСЛЕДСТВОТО  

 § 1. Приемане на наследството  

 1.1. Правото на наследяване  

 1.1.1. Понятие и характеристика  

 1.1.2. Възникване  

 1.1.3. Множество права  

 1.1.4. Упражняване  

 1.1.5. Наследяване на правото на наследяване – наследствена трансмисия  

 1.1.5.1. Общото правило – чл. 57 ЗН  

 1.1.5.2. Наследяване по трансмисия на възстановени земеделски земи от наследници – роднини 

на преживелия съпруг (чл. 9а ЗН)  

 1.2. Изрично приемане на наследството  

 1.2.1. Общи положения  

 1.2.2. Ред за приемане 

 1.2.3. Срок за приемане на наследството  

 1.2.3.1. Отмяната на чл. 50 ЗН през 1992 г.  

 1.2.3.2. Определен от съда срок  

 1.3. Мълчаливо приемане на наследството  

 1.3.1. Общи положения  

 1.3.2. Укриване на наследствено имущество  

 1.3.3. Действия на разпореждане  

 1.3.4. Предявяване на искове и участие по дела  

 1.3.5. Други конклудентни действия, които излизат извън рамките на обикновеното управление  

 1.3.5.1. Правни действия  

 1.3.5.2. Фактически действия  

 1.3.6. Действия, които не показват несъмнено намерение за приемане на наследството  

 1.4. Действие на приемането  

 1.4.1. Придобиване на наследството и погасяване на правото на наследяване  

 1.4.2. Обратно действие  

 1.4.3. Последици от приемането на завета  

 § 2. Приемане на наследството по опис  

 2.1. Ред за приемане по опис  
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 2.1.1. Подаване на молба  

 2.1.1.1. Срок  

 2.1.1.2. Включване в описа на всички известни имоти  

 2.1.2. Действия на съда  

 2.1.3. Извършване на описа  

 2.2. Задължително приемане по опис  

 2.2.1. От държавата  

 2.2.2. От недееспособните  

 2.2.3. От обществените организации  

 2.2.4. От общините  

 2.3. Благоприятни за наследника последици на приемането по опис  

 2.4. Задължение за управление и забрана за разпореждане с наследственото имущество  

 2.4.1. Задължение за управление на наследственото имущество  

 2.4.2. Забраната за разпореждане и изключенията от нея  

 2.4.3. Последици при неизпълнение на задължението и неспазване на забраната  

 § 3. Отказ от наследство  

 3.1. Извършване на отказа от наследство  

 3.1.1. Форма и вписване  

 3.1.2. Способност  

 3.1.3. Нищожност на отказа по чл. 54, ал. 1 ЗН  

 3.2. Отмяна на отказа от наследство от кредиторите  

 3.2.1. Същност и значение  

 3.2.2. Предпоставки  

 3.2.2.1. Качество „кредитор“ 

 3.2.2.2. Да е извършен валиден отказ от наследство 

 3.2.2.3. Увреждане на кредитора – невъзможност за удовлетворяване от имуществото на 

длъжника  

 3.2.3. Ред за отмяна на отказа и последици  

 3.2.3.1. Ред за отмяна на отказа от наследство  

 3.2.3.2. Последици на отмяната  

 3.3. Действие на отказа от наследство  

 3.3.1. Последици за наследника или заветника  

 3.3.2. Последици за другите наследници и заветници  

 3.3.2.1. Уголемяване на дяловете на другите наследници  

 3.3.2.2. Призоваване на следващ ред наследници  

 § 4. Отношения между наследниците по повод наследството  

 4.1. Управление на наследството  

 4.1.1. Управление на наследството преди неговото приемане  

 4.1.1.1. Управление от наследниците  

 4.1.1.2. Запечатване, разпечатване и опис на наследството  

 4.1.1.3. Управител на незаето наследство  
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 4.1.2. Управление на наследството след неговото приемане  

 4.1.2.1. Общи положения  

 4.1.2.2. Управление на наследството, когато има наследници, които са го приели по опис  

 4.1.2.3. Управителни функции на изпълнителя на завещание  

 4.2. Спорове между наследниците във връзка с наследството  

 4.2.1. Иск за наследство между наследници  

 4.2.2. Задължения на наследници към наследодателя и задължения на наследодателя към 

наследници. Права и задължения на наследодателя към трети лица 630 

 4.2.3. Права и задължения между наследниците във връзка със съсобствеността. Право на 

изкупуване  

 4.2.3.1. Подобрения на наследствено имущество  

 4.2.3.2. Права за извършени други разходи във връзка с общите вещи  

 4.2.3.3. Отговорност за събраните добиви, обезщетения за причинени вреди на наследствено 

имущество  

 4.2.3.4. Право на изкупуване  

 4.2.4. Задължения във връзка с грижите и издръжката на наследодателя  

 § 5. Отношения между наследниците, заветниците и трети лица по повод наследството  

 5.1. Разпореждане с наследството  

 5.1.1. Продажба на наследство  

 5.1.2. Други сделки с наследството  

 5.2. Прехвърляне на наследствено имущество  

 5.2.1. Доказване на приемането на наследството  

 5.2.2. Разпореждане с дял от наследствено имущество  

 5.3. Събиране на вземания, включени в наследството  

 5.4. Отговорност за задълженията на наследодателя  

 5.4.1. Разделна отговорност  

 5.4.2. Покана към наследниците  

 5.4.3. Доказване приемането на наследството  

 5.4.4. Отговорност на наследниците, приели наследството по опис  

 5.4.5. Отговорност на заветниците  

 5.5. Отговорност на наследниците пред заветниците  

 5.5.1. Претенции на заветниците  

 5.5.2. Намаляване на завети  

 5.6. Конкуренция между кредиторите на наследството и тези на наследника  

 5.6.1. Отделяне на наследството  

 5.6.2. Конкуренция на права при неплатежоспособност на наследодателя  
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 6.3. Производство по издаване на европейско удостоверение за наследство  

http://www.ozone.bg/


 
 

Закон за наследството.  

Научно-приложен коментар     Съдържание Издателски колектив  

 

 
  

 Глава пета 

 ДЕЛБА НА НАСЛЕДСТВО  

 § 1. Въведение  

 § 2. Обект на делбата  

 2.1. Делба на незаконен строеж  

 2.2. Делба на сграда в груб строеж  

 2.3. Делба на сграда, отделно от земята  

 2.4. Делба на чужда вещ  
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 2.8. Делба на право на строеж  
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 2.12. Делба на идеални части  

 § 3. Право на иск  

 § 4. Значение на основанието за възникване на съсобствеността  
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