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Abstract: The paper presents the legal regulation of succession of immovable property with international element 
from the standpoint of Bulgarian Private International Law. More specifically, the article examines the provisions 
about the applicable law in several legal acts: a) in Regulation (EU) No. 650/2012 of the European Parliament and of 
the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance 
and enforcement of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a European certificate of 
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Увод 
Динамиката на съвременните обществени 

отношения през последните десетилетия доведе 
не само до юридическото закрепване на свобо-
дата на движение за гражданите на Европейския 
съюз, но и до нарастваща мобилност на физи-
ческите лица в световен мащаб. Пребиваването 
и установяването им в държава, различна от та-
зи по тяхното гражданство и придобиването от 
тях на недвижимости там, където е тяхното мес-
топребиваване през един по-кратък или по-
дълъг период от време, а дори и без наличие на 
трайни връзки на лицето с дадено място, в един 
момент неизбежно води до необходимостта да 
бъдат решавани въпросите за правните после-
дици от смъртта на починал наследодател по 
отношение на придобитото от него недвижимо 
имущество. Тази все по-често възникваща хипо-
теза обосновава актуалността на разглежданата 
тема за наследяването на недвижими имоти с 
международен характер. 

Предмет на настоящата статия е правната 
уредба на наследяването на недвижими имоти, ко-
гато същото е усложнено с международен еле-
мент. Изследването е осъществено от гледна точка 
на българското международно частно право. 

Международното частно право е самостояте-
лен клон на правната система на Р България, 
който урежда частноправните отношения с 
международен елемент, включително въпроса за 
приложимото към тях право. По смисъла на Ко-
декса на международното частно право (КМЧП) 
частноправно отношение с международен еле-

мент е отношение, свързано с две или повече 
държави (чл. 1, ал. 2). Сред многообразието от 
такива отношения своето място имат и наследс-
твените отношения с международен елемент, 
когато се отнасят до недвижимости. Междуна-
родната компетентност на българските съдили-
ща и на други органи и производството по меж-
дународни граждански дела, както и признава-
нето и допускането на изпълнение на чуждест-
ранни решения и други актове в Р България (чл. 
1, ал. 1 от КМЧП) също попадат в предмета на 
международното частно право.  

Настоящият доклад разглежда единствено 
въпроса за приложимото право. Той не засяга 
международната компетентност на българските 
съдилища, нито признаването и допускането на 
изпълнение на чуждестранни решения в мате-
рията на наследяването на недвижими имоти с 
международен елемент.  

Източници на правна уредба. 
Общи бележки 
Различията в материалното наследствено 

право, в процесуалната правна уредба и в меж-
дународното частно право на отделните държа-
ви са причина за трудностите, които възникват 
при определяне на правния режим, който уреж-
да преминаването на имуществото на починало 
лице в собственост на неговите правоприемни-
ци. През втората половина на XX век са подпи-
сани редица международни конвенции, които 
целят унификация на уредбата на наследствени-
те правоотношения с международен характер.1 

Тези многостранни актове обаче имат строго 
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ограничен предметен обхват, като например за 
формата на завещателните разпореждания, за 
създаване на система за регистрация на завеща-
нията и др. Освен това те или не са влезли в си-
ла, или са ратифицирани от малък брой държа-
ви. Р България не е страна по нито една от тези 
конвенции, но те имат косвено значение за бъл-
гарското международно частно право, когато 
чуждестранни съдилища разглеждат спор, който 
засяга и български граждани. 

Основен източник на правна уредба на нас-
ледяването на недвижими имоти с междунаро-
ден елемент в Европейския съюз е Регламент 
(ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета относно компетентността, приложи-
мото право, признаването и изпълнението на 
решения и приемането и изпълнението на ав-
тентични актове в областта на наследяването и 
относно създаването на европейско удостовере-
ние за наследство (Р. 650/2012).2 Регламентът не 
се прилага в Дания, а така също и във Великоб-
ритания и Северна Ирландия до преди излиза-
нето на последната от Европейския съюз.  

В Америка важен регионален източник на 
правна уредба в тази материя е приетата през 1928 
г. в Хавана (Куба) Конвенция по международно 
частно право, известна като Кодекс Бустаманте, 
който е в сила между 15 държави от Централна и 
Южна Америка. В него се съдържа детайлна 
уредба на международните наследствени право-
отношения, в това число на наследяването на нед-
вижимости с международен елемент (в чл. 144-
163 вкл.), а така също и в Договора за междуна-
родно частно право от Монтевидео от 1940 г. 

Уредба на наследяването на недвижими имо-
ти с международен елемент от позициите на 
българското международно частно право се съ-
държа в Кодекса на международното частно 
право (КМЧП), а както и в множество двуст-
ранни Договори за правна помощ по гражданс-
ки и семейни дела (ДПП) и Консулски конвен-
ции (КК), сключени от Р България. 

Приложимо право към наследяване на 
недвижими имоти с международен 
елемент 
А. Съгласно Кодекса на международното 
частно право на Р България (КМЧП, 
кодекса)3  
Уредбата е приложима за наследства, откри-

ти преди началната дата на прилагане на регла-
мента на ЕС, а именно наследодателят трябва да 

е починал на или преди 17 август 2015 г. В ко-
декса поотделно са уредени наследяването по 
закон и по завещание. Съгласно разпоредбата на 
чл. 89, ал. 2 КМЧП наследяването на недвижи-
ми вещи се урежда от правото на държавата, в 
която вещите се намират. Приложима е обща-
та привръзка lex rei sitae, която съгласно чл. 64, 
ал. 1 КМЧП важи за вещните права върху нед-
вижимите вещи. Посочената уредба е съобразе-
на с един утвърден критерий на привързване и 
задоволява интересите на различните засегнати 
държави. 

Кодексът урежда възможността наследода-
телят да избере приложимото право за насле-
дяването на неговото имущество в цялост, т.е. 
както на движимите, така и на недвижимите 
вещи. Избор на приложимо право е допустим 
само в полза на правото на държавата, чийто 
гражданин е бил наследодателят към момента 
на избора (чл. 89, ал. 2). Той трябва да бъде 
направен във формата на завещателно разпо-
реждане. Чрез избора на приложимо право не 
трябва да се засяга запазената част на наследни-
ците, определена от приложимото право по мес-
тонахождение на недвижимите вещи, ако такава 
се предвижда (чл. 89, ал. 5). 
Обхватът на приложимото към наследяването 

на недвижими имоти право съгласно кодекса (чл. 
91 КМЧП) включва момента и мястото на откри-
ване на наследството; кръга и реда на наследни-
ците; наследствените дялове; способността да се 
наследява; поемането на задълженията на насле-
додателя и разпределението им между наследни-
ците; приемането и отказа от наследство и сроко-
вете за това; разполагаемата част и условията за 
действителност на завещанието. 

Въпросът за незаетото наследство също 
има правна уредба в КМЧП. Когато няма нас-
ледници, намиращото се на българска територия 
недвижимо имущество се получава от българс-
ката държава или от общината съгласно чл. 92 
от кодекса. 

Б. Съгласно Регламент (ЕС) 650/2012 на 
Европейския съюз 
В Регламент 650/2012 г. (Регламента), който 

се прилага от 17 август 2015 г., основен въпрос 
при наследяването на недвижими имоти с меж-
дународен елемент е въпросът за приложимото 
право, т.е. правото на коя държава следва да се 
приложи към въпросите на наследяването, кога-
то то е с международен характер. Това право ще 
определи множество въпроси, сред които са: 



НЕДВИЖИМИ ИМОТИ & БИЗНЕС • REAL ESTATE PROPERTY & BUSINESS • Том V (2) 2021 • Volume V (2) 2021 

 134

− времето и мястото на откриване на наслед-
ството;  

− кръга на наследниците, техните наследст-
вени дялове и задължения; 

− способността за наследяване; 
− лишаването от наследство и неспособност-

та за наследяване като недостоен; 
− правомощията на наследниците, последи-

ците от приемането или отказа от наследство; 
− отговорността по задълженията на наслед-

ството; 
− запазените части на наследниците; 
− делбата на наследственото имущество и др. 

(чл. 23 от Регламент 650/2012 Обхват на прило-
жимото право). 

Регламентът не се прилага по данъчни, мит-
нически или административни въпроси, дори да 
възникват такива във връзка с международното 
наследяване. Това следва да се има предвид тъй 
като наследяването с международен елемент 
често поражда подобни въпроси. 

а) Принципи на уредбата в Регламент 
650/2012  
Регламентът въвежда няколко принципа на 

правната си уредба. 
На първо място, това е принципът на единст-

во на наследственото имущество. Прилага се 
единен подход в уредбата на наследяването на 
недвижимото и на движимото имущество на 
наследодателя. Тоест, този акт разглежда иму-
ществото на починалото лице като единство от 
всички активи на наследството, движими и нед-
вижими вещи, права върху такива вещи и други 
активи, независимо къде се намират – в държава 
членка или в трета държава. 

На второ място, Регламентът въвежда единен 
общ критерий на привързване при определяне 
както на приложимото материално право, така и 
на международната компетентност. Този единен 
общ критерий е обичайното местопребиваване 
на починалото лице към момента на неговата 
смърт (чл. 4 и чл. 21 от Регламента). 

На трето място, правилата на международна-
та компетентност са обвързани с правилата за 
приложимо материално право, когато последно-
то е право на държава членка. По този начин се 
цели максимална сигурност и предвидимост на 
крайния резултат при решаване на наследствени 
дела с международен елемент в Европейския 
съюз. 

б) Универсално прилагане. 
Регламентът възприема важното правило за 

всеобща приложимост на предвидената в него 
уредба (чл. 20). Това означава, че всяко право, 
посочено в него като приложимо към наследя-
ването с международен елемент, се прилага не-
зависимо от това дали е правото на държава 
членка. Този подход за универсална приложи-
мост европейският законодател е въвел не само 
в областта на наследяването с международен 
елемент. Той е възприет и за редица други пра-
воотношения с международен елемент, като 
например договорните отношения, извъндого-
ворните задължения, приложимото право в об-
ластта на развода и законната раздяла и други. В 
този смисъл са чл. 2 от Регламент 593/2008 от-
носно приложимото право към договорни за-
дължения (Рим I); чл. 3 от Регламент 864/2007 
относно приложимото право към извъндоговор-
ни задължения (Рим II) и чл. 4 от Регламент 
1259/2010 относно приложимото право при раз-
вод и законна раздяла.  

в) Приложимото право съгласно 
Регламент 650/2012 
Регламентът предвижда няколко възможнос-

ти за определяне на приложимото право. 
На първо място, формулирана е обща норма по 

въпросите на наследяването като цяло, освен ако в 
Регламента не е предвидено друго. Тази обща 
норма е приложимост на правото на държавата 
по обичайното местопребиваване на починалия 
към момента на смъртта му (чл. 21, ал. 1) 

Второ, когато по изключение от всички обс-
тоятелства по случая е видно, че към този мо-
мент починалият е бил явно по-тясно свързан с 
държава, различна от горепосочената, за при-
ложимо към наследяването право се приема 
правото на тази друга държава (чл. 21, ал. 2). 
Това правило се прилага само по изключение 
при случаи на голяма сложност за определяне 
на обичайното местопребиваване на починалия 
(Съображение 25 от Регламента). 

На трето място, въведена е възможност всяко 
лице да може да избере кое да бъде приложимо-
то право по въпросите с наследяването му като 
цяло, т. е. възможност за избор на приложимо 
право от бъдещия наследодател и това е право-
то на държавата, чийто гражданин е той към 
момента на избора или към момента на 
смъртта (чл. 22). Изборът се прави изрично 
под формата на разпореждане с имущество в 
случай на смърт.  
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г) Понятието „обичайно местопребивава-не“ 
Регламент 650/2012 г. използва общ привърз-

ващ фактор за определяне както на приложимо-
то материално право към наследяване с между-
народен елемент, така и на компетентността по 
международни дела за наследяване (междуна-
родната компетентност), и това е „обичайното 
местопребиваване на наследодателя към момен-
та на неговата смърт“. Същото е законово дефи-
нирано в основния вътрешноправен източник на 
българското международно частно право, Ко-
декса на международното частно право. Съглас-
но чл. 48, ал. 7 „по смисъла на този кодекс под 
обичайно местопребиваване на физическо лице 
се разбира мястото, в което то се е установило 
преимуществено да живее, без това да е свърза-
но с необходимост от регистрация или разреше-
ние за пребиваване или установяване. За опре-
деляне на това място трябва специално да бъдат 
съобразени обстоятелства от личен или профе-
сионален характер, които произтичат от трайни 
връзки на лицето с това място или от намерени-
ето му да създаде такива връзки“. 

Интерес представлява отграничаването на 
обичайното местопребиваване от местожителс-
твото (възприет в континенталната правна тра-
диция) и домицилия (институт на общото пра-
во), както и съпоставката му с понятията „пос-
тоянен адрес“ и „настоящ адрес“, използвани в 
българския Закон за гражданската регистрация 
(ЗГР). Подробен анализ в тази насока се съдър-
жа в публикацията на проф. Николай Натов 
„Някои въпроси по повод трансграничните нас-
ледявания“.4 По мнение на проф. Натов обичай-
ното местопребиваване е най-близко като фак-
тически състав до т. нар. настоящ адрес по сми-
съла на ЗГР. Според него това е мястото, където 
е обичайният или постоянен център на интереси 
на физическото лице, били те от обществен, ли-
чен, семеен или икономически характер, без да 
е необходима някаква регистрация или наличие 
на разрешение за пребиваване в даденото място. 

д) Понятието „разпореждане с 
имущество в случай на смърт“ 
Друг важен въпрос във връзка с наследяване-

то на недвижими имущества е този за понятието 
„разпореждане с имущество в случай на смърт“. 
То е автономно определено в Регламента като 
„завещание, съвместно завещание или договор 
за наследство“ (чл. 3, пар. 1, б. „г“). Измежду 
трите горепосочени форми на „разпореждане с 
имущество в случай на смърт“, към момента 

българското наследствено право познава единс-
твено завещанието. 

От голямо практическо значение е въпросът 
за действителността на формата на разпорежда-
нията с имущество в случай на смърт, когато те 
засягат недвижимо имущество. В тази хипотеза 
се прилага правото на държавата, в която се на-
мира това имущество (чл. 27, пар. 1, б. „д“). По 
този начин се съблюдава възприетият принцип в 
международното частно право по отношение на 
правната уредба на свързаните с недвижимите 
имоти въпроси, а именно, че владението, право-
то на собственост и другите вещни права върху 
недвижими вещи, тяхното придобиване и прек-
ратяване се уреждат от правото на държавата по 
местонахождение на недвижимата вещ (lex rei 
sitae). В този смисъл е и уредбата в Кодекса на 
международното частно право в чл. 64 и след-
ващите. 

Установяването на съдържанието на прило-
жимото чуждестранно право е въпрос с голямо 
практическо значение при международното 
наследяване на недвижими имоти. То е уредено 
в Кодекса на международното частно право в 
чл. 43, съгласно който съдържанието на чуждо-
то право се установява служебно от правопри-
лагащия орган.  

е) Европейско удостоверение за наследство 
Въведено е с Регламент 650/2012 и се прила-

га от 17 август 2015 г. По своята същност то е 
наднационално еднотипно удостоверение за 
наследство, което може да бъде използвано във 
всички държави членки на ЕС. То не заменя на-
ционалните документи, които се използват в 
държавите членки за доказване на права при 
наследяване. Такъв документ в Р България е 
удостоверението за наследници, издавано от 
общините. Европейското удостоверение за нас-
ледство (не за наследници) е унифициран доку-
мент, който се издава съгласно формуляр в при-
ложение към Регламент за изпълнение (ЕС) № 
1329/2014 на Комисията от 9 декември 2014 г. за 
изготвяне на формулярите, посочени в Регла-
мент № 650/2012. То има доказателствена стой-
ност и се ползва с презумпция за вярност и пъл-
нота на съдържанието му по отношение на 
множество елементи, посочени в чл. 62-73 от 
Регламента. 

Европейското удостоверение за наследство 
има правни последици във всички държави 
членки, като за това не се изисква процедура по 
признаването му (чл. 69). Издава се от районния 
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съд по последния постоянен адрес на почина-
лия; ако такъв липсва – по последния му адрес в 
страната, а при липса на адрес в страната – от 
Софийски районен съд. Въведено е задължение 
да се издава незабавно, като оригиналът се за-
пазва и съхранява от издаващия орган, а на за-
интересованите лица се дават заверени копия 
със срок на валидност шест месеца, които могат 
да бъдат презаверени. 

Все още липсва регистър на издадените ев-
ропейски удостоверения за наследство, което би 
облекчило редица процесуални проблеми в слу-
чай на подаване на няколко заявления за изда-
ване, които би могло да имат различно съдър-
жание относно дяловете от наследственото 
имущество и др.5 

В. Съгласно двустранни международни 
договори с държави извън Европейския 
съюз  
В българското международно частно право 

има и двустранни международни източници на 
правна уредба на наследствените отношения с 
международен елемент. Такива са редица двус-
транни международни договори, които Р Бълга-
рия е сключила, и които съдържат уредба на 
наследствени правоотношения с международен 
елемент. Техният основен недостатък е, че тези 
международноправни източници имат ограни-
чен обхват. Те се прилагат само за отношения, 
засягащи единствено двете държави съдогово-
рителки. 

а) На първо място, такива двустранни между-
народни договори са договорите за правна помощ 
(ДПП). В тези договори се съдържат разпоредби 
относно приложимото право при различни кате-
гории правоотношения, включително наследстве-
ните. В тях уредбата на наследствените отноше-
ния с международен елемент е посредством мето-
да на стълкновителните (отпращащи) норми на 
международното частно право.6  

Договори за правна помощ Р България е 
сключила с над тридесет държави. Голяма част 
от тях са с държави, които не членуват в Евро-
пейския съюз и които не прилагат Регламента 
на ЕС за наследството. Именно тези договори 
представляват интерес за целите на настоящото 
изследване. Справка за същите е публикувана 
на интернет страницата на Министерство на 
външните работи. В Информационното прило-
жение на сборника Международно частно право 
част I, издание на Сиби, са изброени двустран-
ните международни договори за правна помощ 

по граждански дела, по които Р България е 
страна. 7 

Договорите за правна помощ съдържат уред-
ба на приложимото право при наследяването. В 
повечето от тях е възприет разделният статут с 
оглед естеството на вещите, включени в наслед-
ствената маса. Така например, наследяването на 
недвижимото имущество се урежда от законо-
дателството на договарящата държава, на чиято 
територия то се намира (ДПП с Виетнам, Куба, 
Монголия, Руската федерация), докато за насле-
дяването на движими вещи се прилага законът 
по гражданството на наследодателя в момента 
на смъртта. По изключение в договора с бивша 
Югославия (който понастоящем се прилага в 
държавите Сърбия, Босна и Херцеговина, Сло-
вения и Хърватска) е възприет единен статут 
при наследяването, без значение дали вещите от 
наследственото имущество са движими или 
недвижими. Прилага се законът по гражданст-
вото на наследодателя към момента на неговата 
смърт както при наследяване на недвижимите 
имоти, така и при движимите вещи. Само в слу-
чай, че няма наследници на починалия наследо-
дател, е въведен разделен статут – наследяване-
то на недвижимите имоти се подчинява на пра-
вото на държавата, където те се намират, а на 
движимите вещи – на правото на държавата съ-
договорителка, чийто гражданин е бил наследо-
дателят при откриване на наследството (чл. 20 
от договора). 

Макар международната компетентност при 
международните наследявания да е извън пред-
мета на настоящата статия, все пак за пълнота 
отбелязвам, че в много от ДПП, сключени от Р 
България, се съдържа уредба и на международ-
ната компетентност при наследствените пра-
воотношения с международен елемент. По от-
ношение наследяването на недвижими имоти 
почти всички ДПП предвиждат, че компетентни 
по тези дела са правосъдните органи на държа-
вата, на чиято територия се намират тези имоти. 
Такава е уредбата, например, в ДПП с Виетнам, 
Куба, Монголия, Руската федерация8. Единстве-
но в ДПП с бивша Югославия компетентен по 
отношение на недвижимото имущество е орга-
нът на държавата съдоговорителка, където е 
местожителството на наследодателя в момента 
на неговата смърт, но само ако са налице още 
няколко условия (чл. 30 от договора). 

б) Наред с договорите за правна помощ, Бъл-
гария е сключила консулски конвенции с редица 
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държави, където е използван методът на пряка 
уредба на наследствените отношения с между-
народен елемент. В момента Р България има над 
100 дипломатически и над 200 консулски предс-
тавителства по света. Списък на консулските 
конвенции, сключени от Р България поддържа 
Министерство на външните работи. 

Като недостатък на договорите за правна по-
мощ и консулските конвенции може да се посочи 
техният строго ограничен обхват и приложимост 
единствено към международно наследяване, което 
засяга само двете договарящи държави.  

За разлика от договорите за правна помощ, 
където преобладава уредбата от стълкновителен 
характер, консулските конвенции прилагат пре-
кия метод на регулиране, създадени са преки 
норми на международното частно право. Кон-
сулите разполагат с редица правомощия, които 
имат отношение към случаите на наследяване 
на недвижими имоти. 

Така, например, консулските конвенции уреж-
дат правомощията на консулското длъжностно 
лице в случаите на наследяване с международен 
елемент и по-конкретно, уредени са неговото 
право да изготвя, заверява и съхранява завеща-
ния и други документи, удостоверяващи едност-
ранни правни сделки на граждани на изпраща-
щата държава (напр. чл. 44, б. „д“ на Консулската 
конвенция с Руската федерация, чл. 35, ал. 1, б. 
„д“ от Консулската конвенция със САЩ). По то-
зи начин се признава нотариалната функция на 
консулското длъжностно лице в тази материя. 

Друг важен компонент на правната уредба е 
задължението на компетентните органи на дър-
жавите, с които България има сключени догово-
ри за правна помощ или консулска конвенция, 
да уведомят в най-кратък срок българското кон-
сулство за смъртта на гражданин на изпраща-
щата страна (български гражданин) и да му пре-
дават сведения за наследственото имущество, 
наследниците, заветниците, както и за наличие 
на завещание. Тази компетентност на органите 
на приемащата държава е обусловена от граж-
данството на починалото лице. Така е напр. 
според консулските конвенции с Австрия, Ви-
етнам, Италия, Монголия, Румъния, също в 
ДПП с Руската федерация (чл. 36, 37) и др. 

Консулските конвенции съдържат също раз-
поредби относно предаването на парични суми 
от продажба на имоти от наследствената маса от 
органите на приемащата държава на консулско-
то длъжностно лице на изпращащата държава 

след извършване на формалностите по наследс-
твото при спазване на определени условия. То 
от своя страна е длъжно да ги предаде на нас-
ледника по закон, по завещание или на заветни-
ка, ако последният има постоянно местожителс-
тво на територията на изпращащата държава и 
не е участвал лично или чрез пълномощник в 
разглеждането на наследственото дело. Така е 
напр. съгласно консулската конвенция с Авст-
рия, Китай, Полша. 

Консулите имат важна представителна функ-
ция и правомощия по защита на правата и съх-
раняване на имуществото на граждани на изп-
ращащата държава пред органите на приемащата 
държава в хипотезите на наследяване с между-
народен елемент. Те могат да представляват 
гражданите на изпращащата държава пред орга-
ните на приемащата държава по наследствени 
производства и без да са упълномощени за това, 
ако тези граждани поради отсъствие или по дру-
ги уважителни причини не са в състояние своев-
ременно да защитят своите права и интереси. 
Такива разпоредби се съдържат в множество 
консулски конвенции напр. с Виетнам, Гана, 
Йемен, Монголия, Румъния, Унгария, и др. Съг-
ласно ДПП с Руската федерация дипломатичес-
кото или консулското представителство на една 
от договарящите страни може да представлява 
своите граждани пред органите на другата дого-
варяща страна по наследствени производства и 
без да е упълномощено за това, ако тези гражда-
ни поради отсъствие или по други уважителни 
причини не са в състояние своевременно да за-
щищават своите права и интереси (чл. 37, ал. 1). 

Заключение 
Правната уредба на наследяването на недви-

жимости с международен елемент съгласно 
българското международно частно право в ос-
новната си част се съдържа в Регламент (ЕС) 
650/2012 г., който има приоритет пред остана-
лите източници на правна уредба и който деро-
гира разпоредбите на Кодекса на международ-
ното частно право по въпросите на междуна-
родното наследяване, когато наследството е от-
крито след 17 август 2015 г. Той обаче не засяга 
действието на двустранните договори за правна 
помощ и консулските конвенции, сключени от Р 
България в тази материя с държави, които не са 
членки на ЕС. Те продължават да бъдат източ-
ник на правна уредба на разглежданите право-
отношения. 
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Правната уредба на наследяването с между-
народен елемент в Регламент (ЕС) 650/2012 г. е 
изоставила гражданството на наследодателя към 
момента на неговата смърт като основна прив-
ръзка при наследяването. На него се придава 
значение единствено в хипотезата на допустим 
избор на приложимо право от наследодателя 
чрез разпореждане с имущество в случай на 
смърт, включително при наличие на недвижими 
имоти. Въведен е единен критерий за наследя-
ване на движими и недвижими имущества спо-
ред Регламента и той е приложимост на правото 
на държавата, където е обичайното местопреби-
ваване на наследодателя към момента на него-
вата смърт. При наследяване на недвижимости с 
международен елемент в държави извън Евро-
пейския съюз, с които Р България има сключени 
двустранни договори, в повечето случаи се при-
лага правото на държавата по тяхното местона-
хождение lex rei sitae. 
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имоти са компетентни органите на правосъдие-
то на договарящата страна, на чиято територия 
се намират тези имоти. 

3. Ако цялото движимо наследствено иму-
щество, останало след смъртта на гражданин на 
една от договарящите страни, се намира на те-
риторията на другата договаряща страна, по 
молба на наследника и ако с това са съгласни 
всички наследници, производството по делото 
за наследство се разглежда пред органа на пра-
восъдието на тази договаряща страна. 

4. Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат 
съответно и при спорове, възникнали във връзка 
с наследяването.“ 
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