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1. Григор Петров и Ирина Димитрова сключили граждански брак през 1949 г., 

когато и двамата били на по двадесет години. През 1951 г. се родил синът 

им Петър Петров. През 1952 г., кумовете на Григор Петров и Ирина 

Димитрова загинали при ПТП, поради което съпрузите извършили непълно 

осиновяване на тяхното дете Борис, което нямало никакви други роднини и 

трябвало да иде в дом за сираци. През 1953 г. се родил Димитър Петров. 

Тримата братя никога не се карали и винаги били задружни, въпреки че 

знаели, че Борис Петров бил осиновен. След смъртта на родителите си през 

1975 г. и 1976 г., братята извършили съдебна делба, която приключила със 

спогодба през 1977 г.. В дял на Борис Петров се паднал: Апартамент № 4, 

находящ се в гр. София, ул. „Пиротска“ № 5, ет. 2, ап. 6; старинни бижута – 

две изящно изработени колиета, инкрустирани със скъпоценности, 

изработени по частна поръчка от парижки бижутер и вила, находяща се в 

покрайнините на гр. София с прилежащо дворно място, с адрес: кв. 

Драгалевци, ул. „Св. Горазд“ № 14. 

 

2. Борис Петров сключил граждански брак с Мария Колева през 1980 г. в гр. 

Русе. Месец след сключването на брака се родили Кристина Петрова и 

Георги Петров, които били близнаци, а през 1982 г. съпрузите осиновили 

Огнян Петров, който бил намерен подхвърлен пред „Майчин дом“. 

 

3. От 1991 г. Борис Петров започнал да се занимава с търговия, като през 1993 

г. се регистрирал като едноличен търговец, като бизнесът, който развивал, 

бил свързан с продажба и изграждане на отоплителни и вентилационни 

системи, каквато специалност бил завършил в МЕИ София. Съпругата му 

Мария Колева-Петрова се занимавала с домакинска работа и работела като 
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главен текстителен технолог в голямо италианско предприятие. Отделно от 

това тя вземала поръчки за различни видове дрехи, които шиела на частно в 

един гараж, находящ се в кв. „Хладилника“, ул. „Орел“ № 9, който била 

закупила за сумата от 4500,00 лева и пригодила за тази дейност, през 1981 

г. Парите за това начинание били предоставени от баща й, за да може Мария 

да осигурява нужните средства за внучетата извън грижите, които 

щастливите родители на Мария поемали за децата. 

 

4. Тъй като начинанията и на двамата съпрузи вървели успешно, те открили 

съвместни влогове в Банка „Асосиасион Аноним пур льо Вол е ла Вант“ 

ЕАД, където всеки месец внасяли пари - сумите от по 200,00 лева. Отделно 

от това Борис бил наел банков сейф, където държал пари свързани с 

търговската му дейност, като винаги поддържал сумата от около 20 000,00 

лева и старинните бижута, които имал. 

 

5. В периода от 1995 – 1997 г., Борис и Мария придобили два апартамента  – 

един в ж. к. „Младост“ 3, бл. 325, вх. Б, ап. 39 – за сумата от 56000,00 лева, 

и един в ж. к. „Дървеница“, ул. „Иван Боримечката“, № 15, вх. А, ет. 4, ап. 

20, за сумата от 60000,00 лева.  При сключване на договора за покупко-

продажба на апартамента в ж. к. „Дървеница“, ул. „Иван Боримечката“ № 

15, вх. А, ет. 4, ап. 20, той бил заплатен изцяло от Мария Колева-Петрова, 

като Борис Петров не участвал в сделката, тъй като бил в командировка в 

Германия, а половина от сумата за плащане на покупната цена била дадена 

на Мария Колева-Петрова от нейната майка, която била продала 

наследствени ниви край гр. Пловдив и предоставила получените пари. 

 

6. След командировката в Германия, Борис Петров се завърнал като казал, че 

е поръчал в заводите на Мерцедес и BMW по един уникален ръчно направен 

автомобил, всеки за сумата от по 125 000,00 щатски долара. Автомобилите 

пристигнали месец по-късно, като всеки от съпрузите започнал да ползва по 

един от автомобилите. 
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7. В следващите години съпрузите живеели хармонично, но след 2005 г., 

отношенията между тях се влошили, поради което на 02.06.2009 г. Борис 

Петров подал иск за развод срещу Мария Колева-Петрова  поради дълбоко 

и непоправимо разстройство на брака. Разводът бил допуснат с решение от 

12.08.2009 г., което не било обжалвано.  

 

8. След развода Мария Колева родила Росен Тодоров – син на Живко Тодоров, 

с когото се намирала във фактическо съжителство, който припознал детето. 

 

9. Росен Тодоров имал прекрасни отношения с братята и сестрите си, които 

много му се радвали и го обичали, освен Георги Петров, който смятал, че 

ще трябва да дели незавидното имущество на родителите си и с Росен 

Тодоров. През м. март 2012 г. Борис Петров се обадил на децата си и 

пожелал да се съберат всички, включително с майка им и новия им брат, за 

да разговарят за семейното имущество. След като се срещнали Георги 

Петров, който бил провокиран от изказванията на Мария Колева и Борис 

Петров, че всички са братя и сестри и имат равни права върху това, което 

имат родителите им – изказал категоричното си несъгласие и казал, че Росен 

Тодоров е дете от втория мъж на майка му и няма да дели нищо с него. Борис 

Петров му казал, че неговата воля и волята на Мария Колева е такава, което 

било потвърдено и от нея. Това провокирало реакция у Георги Петров, който 

изпаднал в състояние на инструментална агресия, като заявил на баща си, 

че ако защитава майка му, ще се отрече от него чрез Държавен вестник. 

 

10. Въпреки поведението на Георги Петров  родителите му го оставили да  

ползва вилата в кв. „Драгалевци“, за да живее със съпругата си Даниела 

Соколова-Петрова, , като му били предоставили ползването още през м. 

март 2000 г. В периода от м. март 2000 г. до м. декември 2005 г. Георги 

Петров надстроил двускатен втори етаж на вилата в кв. „Драгалевци“, за 

който извадил всички строителни книжа. Всичко било изцяло заплатено от 

него. Въпреки молбите на родителите си Георги Петров не допускал никой 

от братята и сестрите си до имота, в който живеел целогодишно, като 

твърдял, че той е собственик, защото изцяло е заплатил строежа, но се 
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съгласил първия етаж да бъде отдаден под наем, за да могат родителите му 

да получават допълнителни доходи.  

 

11. В началото на 2013 г. на Георги Петров му се родил син Велизар Петров от 

брака с Даниела Соколова-Петрова, който бил сключен сто дни след 

запознанството им.  

 

12. В края на 2013 г. Борис Петров, организирал нова среща, като се надявал, че 

ще може да помири децата си. На 29.11.2013 г. всички се събрали на 

паркинга на голям  търговски център в гр. София. Още с идването си Георги 

Петров заявил, че всички усилия са безсмислени, като казал, че родителите 

трябва да направят дарения и завещания на собствените си деца, а не да 

мислят за чуждите. Борис Петров, категорично се противопоставил, като 

заявил на сина си, че той самият е бил „чуждо“ дете на родителите си – 

бабата и дядото на Георги Петров, които не са правели разлика между 

децата си. Георги се зачервил, нахвърлил се върху баща си, но охраната на 

търговския център ги видяла и успяла да овладее гнева на Георги Петров. 

След кратка схватка, Георги Петров бил пуснат и се отдалечил от 

местопроизшествието. Отишъл до колата си, извадил законно притежаван 

пистолет Steyr C9 A-1 9x19, приближил се на около 15 м. от баща си и 

възпроизвел 3 изстрела, но тъй като пистолетът не бил добре технически 

поддържан, куршумите попаднали в една от преграждащите стени на 

паркинга. 

 

13. От м. януари 2014 г., поради преживения стрес, здравословното състояние 

на Борис Петров се влошило, поради което осиновеният му син Огнян 

Петров наел болногледачка, на която заплащал месечно сумата от 300,00 

лева. 

 

14. На 01.02.2015 г. Борис Петров получил апоплектичен удар, като месец по-

късно починал. Погребението било заплатено изцяло от Огнян Петров, 

който от дълбока почит към баща си поръчал ковчег от кедрово дърво, 

организирал граждански и църковен ритуал, който бил извършен от 
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митрополит и бил съчетан с наемането на работници за изграждане на 

семейна гробница – на която да бъде направен отделен мемориален надпис 

за всеки член от семейството, и почерпка за опечалените на обща стойност 

30 000,00 лева. 

 

15. Въпреки всичко Георги Петров, който присъствал на погребението, не 

можел да преглътне вида на измъчения си баща и ден по-късно получил 

инфаркт, от който починал на път за болницата. 

 

16. Две месеца преди смъртта си Борис Петров оставил нотариално завещание 

при нот. Симеонов, в което било записано следното: 

 

„В ясно и пълно съзнание, макар и тежко болен от сърдечно-съдово 

заболяване, извършвам следното завещание: 

 

Завещавам половина си имущество на Кристина и Георги – първородните 

ми близнаци за тяхното добро отношение към мен, като последното ми 

желание е двамата в знак на благодарност да изградят паметник на гроба 

ми.  

 

Ако нещо се случи с определените наследници или те не могат да наследят 

по каквато и да било причина, то тогава на тяхно място наследник по 

завещание е Огнян.“ (подпис). 

 

17. Нотариусът прочел завещанието, което отбелязал, завещателят се съгласил 

с прочетеното и завещанието било отбелязано в регистъра на нотариуса и 

било прибрано за съхранение. 

 

18. Завещанието на Борис Петров било обявено от нот. Симеонов на 21.05.2015 

г., което било поискано от Кристина Петрова и Огнян Петров. 

 

19. На 22.05.2015 г., Мария Колева повикала дъщеря си Кристина Петрова, за 

да й даде ключовете от гаража, където била започнала за шие дрехи. 
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Кристина Петрова приела ключовете и казала на майка си, че ще продължи 

дейността, но в началото ще има нужда от помощ, защото не се е занимавала 

практически. Мария Колева се зарадвала и казала, че ще помогне на дъщеря 

си, включително чрез обучението на работници, ако такива бъдат наети.  

 

20. Седмица по-късно Кристина Петрова сключила договор с „Бърз Кредит“ АД 

по силата на който ѝ била отпусната сумата от 50 000 лева. За да се обезпечи 

вземането, Кристина сключила договор с нотариална заверка на подписа и 

съдържанието по искане на страните за продажба на наследството с „Бърз 

Кредит“ АД, , като изпълнителният директор на дружеството Христо Коев 

издал обратно писмо, с което той бил поел ангажимента да върне 

полученото с договора за продажба за наследство, но след като Кристина 

погаси изцяло задължението си. 

 

21. В разгара на летния сезон Мария Колева отишла на почивка с Живко 

Тодоров в гр. Бургас, където претърпяла инцидент при гмуркане, и въпреки 

положените усилия и поставянето й в барокамера починала на 15.07.2015  г.  

 

22. Тъй като всички други били в затруднено положение, Огнян Петров 

заплатил всички разходи, свързани с погребението, в размер на 15 000,00 

лева, в които се включвали ковчег от кедрово дърво, граждански и 

цървковен ритуал, а майка му щяла да бъде положена в новопостроената 

семейна гробница. 

 

23. Парите за двете погребения били взети от касата на „Програминг“ ЕООД, 

чийто собственик и управител бил Огнян. Основната дейност на 

дружеството била създаване на програмни кодове за обслужването на 

целите на инвестиционното банкиране. 

 

 

24. Месец след смъртта на майка им, докато разглеждали стари снимки и 

документи, Кристина Петрова и Огнян Петров открили завещание, което 

било подписано от Мария Колева, като волята и била в следния смисъл: 
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 „Днес 29.06.2015 г. в ясно и чисто съзнание, въпреки прегрешенията на 

децата ми пиша следното завещание, за да не спорят след моята смърт и 

тази на баща им. След дълго обмисляне, завещавам: 

 

- на сина ми Росен апартамента в  Дървеница; 

 

- на сина ми и дъщеря ми – Кристина и Огнян, всичкото останало 

имущество; 

 

- нека дъщеря ми Кристина да получава доходите от наема на 

апартамента в Младост, защото тя има по-голяма нужда и е поела да 

плаща голям дълг; 

 

- нека наемът от първия етаж на вилата бъдат внесени по сметка на 

внукът ми Велизар, с оглед неговото бъдещо образование в престижен 

университет в Европа или САЩ; 

 

- обезнаследявам сина ми Георги за това, че се опита да убие родния си 

баща. 

 

Такава е последната ми воля и така завещавам, нека наследниците ми я 

изпълнят! 

 

29.06.2015 г. – тридесет и пет минути след полунощ“ (подпис). 

 

25. Огнян Петров предложил на сестра си да отидат при нотариус, за да обявят 

завещанието. Кристина Петрова не се съгласила и му казала, че ако обявят 

завещанието Росен Тодоров ще получи апартамента в Дървеница. Двамата 

се уговорили, че част от имуществото ще бъде прехвърлено на дружеството, 

което Огнян Петров притежавал, за да може по-лесно да получи банков 

кредит и да развие бизнеса си. Освен това Кристина Петрова казала, че 
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Росен Тодоров е отишъл да живее с баща си във Франция и няма как да бъде 

намерен . 

 

26. На 07.08.2015 г. Огнян Петров посетил нот. Симеонов като дарил на 

дружеството си по 1/100 ид. част от притежаваните от него идеални части 

от апартамента в Младост и вилата с прилежащия двор. На следващия ден 

Огнян отново посетил нотариуса и продал всичките си идеални части на 

„Програминг“ ЕООД. Тъй като Огнян Петров имал важна среща с бизнес 

партньори от САЩ, нот. Симеонов посетил офиса на дружеството, което 

било със седалище в гр. София и адрес на управление: ул. „Цар Асен“ № 10, 

където изповядал сделката. 

 

27. На 15.09.2015 г. от Франция пристигнал Росен Тодоров с баща си, тъй като 

били изминали три месеца от кончината на Мария Колева. На следващия 

ден организирали среща с Кристина Петров и Огнян Петров, които казали, 

че ще трябва да се разберат как ще поделят имуществото на майка им. 

 

28. На 21.09.2015 г., Огнян Петров решил, че е редно да обяви завещанието на 

майка си и под предтекст, че му е необходимо във връзка със сделките с 

„Програминг“ ЕООД, го взел от сестра си, която го била заключила в нает 

за целта банков сейф. Завещанието било обявено на 23.09.2015 г. от нот. 

Симеонов. 

 

29. На 25.09.2016 г. законният представител на Росен Тодоров поискал да му 

бъде издадено удостоверение за наследници. В издаденото удостоверение 

за наследници фигурирали само Кристина Петрова, Георги Петров и Огнян 

Петров. 

 

30. В началото на 2017 г. Росен Тодоров се свързал с Велизар Петров и Даниела 

Петрова. Всички установили, че не са получили нищо от наследството на 

Борис Петров и Мария Колева-Петрова. Затова чрез нот. Симеонов на 

06.02.2017 г. била изпратена нотариална покана до Кристина Петрова и 



 

Национално състезание по гражданско и търговско право 

9 

Огнян Петров, за да уредят отношенията си. Нотариалната покана била 

получена, но не последвали никакви действия. 

 

31. Междувременно Банка „Фертраг унд Бетруг“ АД била наложила възбрани 

на 10.08.2015 г. върху идеалните части от апартамента в Младост и вилата с 

прилежащия двор, които Огнян Петров бил прехвърлил на „Програминг“ 

ЕООД, по изпълнително дело № 20150010400253 по описа на ЧСИ 

Драганов, образувано въз основа на изпълнителен лист от 03.08.2015 г., 

издаден въз основа на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 ГПК за сумата 

от 15 000,00 лева, представляваща сбора от сумите на главница от 12 000,00 

лева и договорна възнаградителна лихва в размер на 3 000,00 лева по 

договор за банков кредит, сключен на 10.10.2005 г., с краен падеж по 

договора 09.10.2015 г. По изпълнителното дело били проведени няколко 

публични продани, като на 17.01.2017 г. ЧСИ Драганов възложил идеалните 

части от имотите на Банка „Фертраг унд Бетруг“ АД, след проведена 

публична продан, в която банката участвала без да внесе задатък, като 

началната цена за апартамента в Младост била 14 700,00 лева, а за вилата с 

прилежащия двор 19 900,00 лева. Отделно от това банката направила 

изявление за прихващане на дължимите суми с дължимото по 

изпълнителното дело, включително и разноските, и довнесла сумата от 19 

000,00 лева. Две седмици след възлагането, ЧСИ Драганов изпратил 

съобщение на банка, в което указал на последната да довнесе сумата от 1 

000,00 лева, тъй като довнесената сума не съответствала на обявеното по 

публичната продан. Банката довнесла сумата по сметка на ЧСИ, а 

постановлението за възлагане от 17.01.2017 г. не било обжалвано и влязло в 

сила, но не било вписано поради пропуск на ЧСИ Драганов.  

 

32. Тъй като търпението на всички се изчерпало, на 13.05.2017 г. Росен 

Тодоров, Велизар Петров и Даниела Петрова предявили иск за делба чрез 

ангажирания общо от тях адвокат. 

 

33. Съдът оставил исковата молба без движение по възражение на ответниците, 

като дал указания на ищците да уточнят срещу кои лица предявява иска. С 
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уточнителна молба ищците посочили, че исковете им са предявени срещу 

Кристина Петрова, Огнян Петров, „Бърз Кредит“ АД, „Програминг“ ЕООД 

и „Фертраг унд Бетруг“ АД. 

 

34. Всички ответници по делото се представляват от един адвокат. 


