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ВЪЗМОЖНИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОКУПКА 

 НА ИМОТ  НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН 

 

сп. Собственост и право, бр. 5/2013 

 

І. НЕСЪОТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ОБЯВЕНИЯ ЗА ПРОДАН И 

ПРИДОБИТИЯ ИМОТ.  

1. Относно правата на купувача по чл. 210 от ЗЗД. 

Преди всичко следва да се уточни, че въпросът за площта на 

продавания имот се поставя при еднакви граници между описания и 

действително съществуващия недвижим имот, тъй като именно чрез 

границите имотите се индивидуализират.1   

На тази основа съществува съдебна практика, че съдебният 

изпълнител дори не е необходимо да посочва изобщо каква е площта на 

имота: „Посочването на квадратурата на УПИ не е от задължителните 

реквизити, тъй като след посочването на номера на имота всеки 

заинтересован би могъл да го проучи подробно.”  /Решение от 30.11.2007 г. 

по ч.гр.д. № 456/2007г на ОС – София, г.о./2. 

За разлика от всички останали случаи на всички останали процедури 

на продажби, при които се осъществяват публично с участието на повече 

от един купувач-кандидати и при предварително обявени от продавача 

условия, разпоредбата на чл. 210, ал. /3/ от ЗЗД изключва правото на 

купувача на публична продан в рамките на изпълнителния процес да иска 

промяна в условията или да се противопостави на това основание на 

последиците от публичната продан в случай на отклонения в площта.3 

 
1  Решение № 704/2011 г. по гр.д. № 1080/2009г на ІV г.о. на ВКС 
2  Цитирано по Граждански процесуален кодекс. Авторски колектив, С., ИК „Труд и 

право”,  2012,  , с. 1130 

3  Вж. Решение № 101 от 16.06.2009г по т.д. № 801/2008 , Т.К., ІІ т.о. на ВКС 
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Изричният текст на чл. 210, ал. 3 от ЗЗД прокламира 

неприложимостта на първите две алинеи в хипотезата на недвижим имот, 

закупен на публична продан – купувачът на публична продан няма да има 

правна възможност да се откаже от договора/да иска неговото разваляне 

или да иска намаление на цената, ако пространството на обекта-предмет на 

проданта е с по-малка площ от обявеното. 

Основанието за неприложимост на правилата по чл. 210, ал. 1 и ал. 

2 от ЗЗД е гарантираната възможност за оглед на имота и наддаването чрез 

обвързващи наддавателни предложения. 4 

От разглежданата гледна точка, правата на купувача на публична 

продан са по-ограничени в сравнение с тези при директна продажба от 

продавач на недвижим имот. Очевидно за да гарантира интересите си, 

потенциалният купувач ще трябва да проучи каква е площта на имота, а да 

не разчита на посоченото в обявлението за публична продан.  

2. Правата на купувача при установена разлика между площта 

на имота, който е описан, и площта на имота, която действително е 

притежавал длъжникът. 

От разгледаната по-горе хипотеза следва да се разграничи 

несъответствието между описанието на недвижимия имот и правата на 

длъжника, които ще преминат към купувача при публичната продан. 

Интересен казус е настъпило след придобиване на тризонет от 

длъжниците с нотариален акт, значително увеличение на площта му 

вследствие на законно изградена надстройка, площта на която не била 

посочена нито в ипотечния нотариален акт, нито в постановлението за 

възлагане на имота на публична продан. Съдът е преценил, че „в 

съответствие с разпоредбата на чл. 496, ал. 1 и ал. 2 от ГПК придобивното 

основание въз основа на възлагателно постановление, издадено в 

осъществена публична продан, е деривативно - правата на купувача са 

 
4  Вж. Решение № 704 от 07.01.2011 г. по гр.д. № 1080/2009 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС 
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производни от правата на собственика -длъжник, чийто имот е изнесен на 

публична продан и без значение за правото на собственост е 

несъответствието в площта по документа за собственост на длъжниците, и 

реалната такава”.5 

3. При публичната продан не се носи отговорност за 

недостатъци. 

Купувачът на недвижим имот не може да се позовава на 

констатирани недостатъци, за да предизвика нито разваляне на проданта, 

така и намаляване на цената, която е определена в обявлението с 

протокола по чл. 492, ал. 1 от ГПК. В този смисъл е изричната правна 

норма на чл. 199 от ЗЗД, която очертава още едно различие в сравнение с 

придобиването на недвижим имот чрез правна сделка. 

Трябва да се подчертае, че горното правило не изключва търсенето 

на отговорност за несъответствие между имота в състоянието му към деня 

на описа и към деня на предаването му чрез въвод след проданта 

/нормално то се конкретизира в самия протокол за опис; друг въпрос е 

доколко на практика освен наличието на принадлежности, в имота се 

конкретизира и физическото състояние на имуществото, обект на описа/. 

Тази отговорност обаче, не може да се търси с оглед задължения на 

продавача, защото длъжникът няма такова качество, той не изявява правна 

воля за сделка. Основанието й е в задължението на длъжника или трето 

лице, на който имотът е предаден, в качеството му на пазач на имота 

съгласно чл. 469 от ГПК. Тази отговорност няма договорен характер, а е 

деликтна.6 Независимо от гражданската отговорност, може да се предяви и 

граждански иск в рамките на наказателно производство – за престъпление 

по чл. 216, ал. 1 от НК, извършено от за пазача трето лице, а от длъжника – 

по  чл. 216, ал. 2 от НК. 

ІІ. ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ОТ КУПУВАЧА. 

 
5  Определение № 105 от 16.02.2012 г. по гр.д. № 1259/2011 г., Г. К., ІІ Г. О. на ВКС 
 

6  Решение № 267/09.07.2008г на Районен съд – Хасково по гр.д.№2070/  2007г  
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Неяснота може да предизвика сложният фактически състав, който в 

целостта си ще доведе до транслативния ефект на продажбата, поради 

което може да серазсъждава върху различни момент, в който последният 

настъпва: 

- идентифицирането на купувача става с обявяването му при 

самото приключване на наддаването – прави ли протокола по 

чл. 492, ал. 1 от ГПК на съдебния изпълнител участника  в 

проданта собственик, след като „купувач на имота се смята 

този наддавач, който е предложил най-висока цена”? 

- постановлението за възлагане по чл. , но същото може да бъде 

обект на обжалване;   

- трябва ли вещното действие да се свързва с купувачът може 

да не изпълни задължението си за довнасяне на цената  от 

купувача? 

Предишната редакция на чл. 496, ал. 2 от ГПК постановяваше, че 

купувачът ще стане собственик от деня на постановлението за възлагане на 

имота.  Дори при този нормативен текст, правилно относно момента на 

придобиване на вещни права върху недвижими имоти в производства по 

публична продан е поддържано от съдебната практика, че е редно 

вещнотранслативния ефект на постановлението да се обвърже с неговата 

правна сила.  "Съгласно чл. 496, ал. 2 от ГПК от момента на влизане в сила 

на постановлението за възлагане този, на когото е възложен имота 

придобива правото на собственост върху него" - Решение № 13 от 2011 г. 

по гр. д. № 1424/2010 г. на ВКС, в същия смисъл - Решение № 564 от 2010 

по гр.д. № 846/2010 г. на Окръжен съд - Добрич, Решение № 2651 от 2012 

г. на Софийски градски съд.7 

Като положително следва да се прецени направеното допълнение в  

/обн., ДВ бр. 49 от 2012 г./, което изрично подчерта необходимостта 

 
7
  Цитирани по  Разяснение изх . № 26-И-116 от 09.08.2012 г. на НАП относно: определяне 

на основата за облагане при възмездно придобиване на недвижим имот в случаите на облагаема доставка 

по ЗДДС и на момента на придобиване на недвижим имот при публична продан по реда на ГПК 
 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5489964&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5489965&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5489965&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
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постановлението за възлагане да бъде влязло в сила, за да преминат от този 

момент насетне всички права на длъжника към  купувача.  Това 

придобивно основание обаче, няма стабилитета на сключена нотариална 

сделка от гледна точка на неатакуемост. 

 

ІІІ. ВЪПРОСИ НА СТАБИЛИТЕТА НА ПУБЛИЧНАТА 

ПРОДАН. 

 За купувача на публична продан е от съществено значение оспорими 

ли са правата му като такъв. 

1. Ограничителното правило на чл. 435, ал. /3/ от ГПК. 

Правото да се обжалват действия и актове на съдебния 

изпълнител, предхождащи постановлението за възлагане, се смята 

преклудирано. 

За разлика от предишната уредба по ГПК (отм.) за обжалване на 

всички действията на съдебния изпълнител, включително и атакуване на 

отделните елементи от динамичния фактически състав на публичната 

продажба на недвижим имот, като опис, оценка на същия, евентуално 

действия по обявление и разгласяване на продажбата, при сега 

приложимата разпоредба на чл. 435, ал. 3 от ГПК съдебният контрол е 

ограничен само до финалния акт - постановлението за възлагане и с оглед 

на правилата за самата продан, осигуряващи в много по-голяма степен 

прозрачност и достъпност за осъществяване на публичната продан.8 

 

2. Обжалване на постановлението за възлагане на имота. 

Поради важните последици, с които се свързва този акт на съдебния 

изпълнител, законът е предоставил право да възразят срещу 

законосъобразността му на практика всички лица, чиито интереси могат да 

са засегнати при провеждане на наддаването: длъжника, както и всеки от 

участвалите в наддаването лица /такива, които са внесли определения 

 
8  Решение от 24.08.2012 г. по ч. гр. д. № 3613/2012 г. на Софийски градски съд 
 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5680806&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=5680807&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
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задатък в срок или взискателите, имащи право да наддават без задължение 

за внасяне на задатък /чл. 435, ал. 3 от ГПК/. 

Ясно е, че при покупката на недвижим имот пряко от собственика 

му, поради липса на усложнената процедура на публичната продан тези 

въпроси няма да стоят. 

3.Недействителна продажба. 

Преди всичко е необходимо да се изясни правната същност на 

недействителната продажба. Тя не може да се приравнява на 

недействителността при правните сделки в нейните две форми: 

унищожаемост и нищожност, а е специфичен за принудителното 

изпълнение правен институт9. Неговата особеност се дължи на 

обстоятелството, че публичната продан не е правна сделка, какъвто е 

договорът за продажба, а „едностранен акт на принудително изпълнение на 

съдебния изпълнител, издаван при наличността на наддавателно 

приложение.”10 

Аргумент, че  недействителността на публичната продан не е 

аналогична на нищожността11, се съдържа в изискването обявяването й за 

такава да стане от съда, т.е. до този момент тя има правно действие, докато 

на нищожност всяко заинтересувано лице може да се позовава – 

нищожната сделка е правно нищо. Нещо повече: не само е изключено 

всяко лице да твърди недействителността на проданта, но и купувачът, 

който е непосредствен участник в нея, не може да препятства правните й 

последици, тъй като няма право да поиска от съда обявяването й за 

недействителна. 

Горното е още една от разликите в правното положение на купувача 

на публична продан в сравнение с пряката покупка – в изпълнителното 

 
9  На това обръща внимание и Георги Мутафчиев, който препраща към Димитър 

Силяновски – Граждански процес. Изпълнително производство., Министерство на правосъдието, С., 

2005, стр. 126. 
10  Живко Сталев, Българско гражданско процесуално право, девето допълнено и 

преработено от колектив издание, С., Сиела, 2012 г, с. 1068. 
11  Обратното становище – че недействителната продажба е нищожна – поддържа Любен 

Корнезов: Гражданско съдобпроизводство. Том втори. Съдебни и несъдебни производства. С., 2010, с. 

382 



 

 

7 

производство купувачът не може да се ползва от правилата за нищожните 

и унищожаемите сделки.  

4. Стабилитета на публичната продан и правото на собственост 

на трети лица върху недвижимия имот. 

Влизането в сила на постановлението за възлагане на имота е 

пречка трето лице с права върху имота да оспори действията на съдебния 

изпълнител по насочване на проданта върху имота. 

Купувачът обаче, трябва да е подготвен, че придобитите права на 

публична продан могат да бъдат оспорени и след като са изчерпани 

възможностите за обжалване на постановлението за възлагане, както и 

извън основанията за обявяване на публичната продан за недействителна.  

Трябва да се подчертае, че правата на действителния собственик 

или на заинтересованите трети лица не се смятат преклудирани с правната 

норма на чл. 453, т.3 от ГПК, въпреки, че исковите молби не са били 

вписани преди налагане на възбраната, което действие предхожда 

публичната продан. 

1/ Действителният собственик не губи възможността да 

предяви иск по чл. 108 или по 124, ал. 1 от ГПК по общия ред. 

Ако след влизане в сила на постановленето за възлагане на 

недвижимия имот трети лица твърдят, че обектът на публичната продан е 

бил тяхна собственост, те не се смятат задължени да се съобразят с нея.  

Възприето е от съдебната практика, че продажбата на чужда вещ не 

е нищожна. Това обаче не означава, че купувачът на публична продан 

може да придобие повече права, отколкото е имал длъжникът.12 

2/ Трето лице може да предяви отрицателен установителен иск 

по чл. 440 от ГПК, с който да установи, че имотът не принадлежи на 

длъжника. 

Правото на всяко заинтересовано трето лице да предяви този иск не 

е обвързано с обжалването на постановлението за възлагане на имота. 13 То 

 
12  „Действителността на договора за продажба на чужд недвижим имот не означава, че 

действителния му собственик е загубил правото си на собственост.” -  Решение № 1249 от 4.12.2001 г. на 

ВКС по гр. д. № 161/2000 г., II г. о. 
 

13  Предмет на оспорване на постановлението за възлагане на недвижимия имот са 

действията на съдебния изпълнител, но не и правото на собственост върху процесния недвижим имот. 
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принадлежи не само на собственика, но и на носителите на облигационни 

права върху предмета на публичната продан.14 Тази разпоредба разширява 

кръга на възможните правоимащи лица да предизвикат отпадане на 

транслативния ефект на публичната продан, в сравнение с изискването за 

притежаване на право на собственост при вещните искове по чл. 108 от ЗС 

и по чл. 124, ал. 1  от ГПК. 

В това съдебно производство купувачът ще може да вземе участие 

единствено, ако има качеството на взискател, участващ в наддаването, 

наред с длъжника. 

ІV. ПОЛУЧАВАНЕ НА ВЛАДЕНИЕТО ВЪРХУ ИМОТА, 

ЗАКУПЕН НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН. 

Купувачът на публична продана може да поиска предаване на 

владението върху имота в по-късен момент от обявяването му за купувач и 

от издаване на постановлението за възлагане.  получаване на правото на 

собственост, което става с влизане в сила на. 

Освен влизане в сила на  постановлението за възлагане, 

необходимо е още същото да бъде вписано в Агенцията по вписванията. 

Не се предвижда процесуална възможност владението да бъде 

получено пряко от длъжника или от пазача  на недвижимия имот, за 

разлика от което нормалния начин за предаване на вещта при нотариални 

сделки е именно доброволното му предаване. Това е проява отново на 

спецификата на публичната продан, при която няма правна фигура 

„продавач” като страна по облигационно отношение. 

 
Това решение, обаче, няма сила на присъдено нещо относно материалното право на собственост върху 

недвижимия имот, предмет на изпълнението, което ищците претендират по реда на чл.440 ГПК (в този 

смисъл – Решение № 2231/18.11.1968 г. по гр.д.№ 1651/68 г. на ВС, І г.о., Определение № 185/07.04.2009 

г. по ч.гр.д.№ 56/2009 г. на ВКС, ІV г.о.) 
 
14  Същото приема и Любен Корнезов: Гражданско съдобпроизводство. Том втори. 

Съдебни и несъдебни производства. С., 2010, с. 291. 
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Въводът е процедура в рамките на същото изпълнително 

производство, която следва да се извърши от съдебния изпълнител без да 

трябва да се извади изпълнителен лист, в качеството на пряко 

изпълнително основание на постановлението за възлагане на имота. 

 Наложително ще бъде  купувачът да заплати такса за извършване на 

въвода от съдебния изпълнител, което на практика ще оскъпи 

придобиването на правото на собственост в пълния му обем.  

Самото изпълнително действие – протокола за въвод във владение, е 

обжалваемо, което отново може да отложи получаването на фактическата 

власт върху имота. Към момента на въвода правата по чл. 435, ал. 1 от ГПК 

на трето лице, което се намира във владение на имота, са преклудирани. То 

обаче, може да се позове на чл. 523, ал. 1 от ГПК и да поиска спиране на 

изпълнението, ако  е придобило владението след завеждане на делото, по 

което е издадено изпълняваното решение и в случай, че заявява върху 

присъдения имот права, които изключват правата на взискателя.  

Действителният собственик също не губи правата си, произтичащи 

от успешно проведен ревандикационен иск; ще са неприложими само 

владелческите искове за защита. 

V. ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ ПРИ ПОКУПКА НА ИМОТ НА 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН. 

1. Купувачът трябва да внесе остатъка от продажната цена в 

срок независимо от обжалване на постановлението за възлагане. 

Съгласно разпоредбата на чл. 492, ал. 1 от ГПК, купувачът следва да 

внесе разликата между задатъка и определената при наддаването най-

висока цена в седмодневен срок от обявяване на приключване на проданта; 

аналогичцен е текстът на чл. 495, ал. 1 от ГПК, който урежда изплащането 

на цената от взискател. 
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Купувачът обаче, няма да е станал собственик преди влизане в сила 

на постановлението за възлагане на имота, нито ще са преклудирани 

възможностите за съдебни процедури с оглед правата на длъжника, 

действителния собственик или трети лица, по които най-вероятно ще бъде  

наложена обезпечителна мярка – спиране на изпълнителното 

производство. 

2.При отпаднал вещноправен ефект на публична продан 

купувачът по - трудно ще получи обратно платената цена. 

Въпреки, че с чл. 499 се предвижда специална процедура за връщане 

на даденото в случай на евикция, реално купувачът ще бъде затруднен да я 

проведе. 

Най-лесно ще реализира правата си, ако все още платената цена е по 

сметката на съдебния изпълнител. Има ли обаче разпределение, при което 

суми са вече изплатени на различни взискатели и евентуално оставащата 

част от цената е предадена на длъжника, бившият вече купувач ще трябва 

да търси изпълнение от всеки един от тях, с произтичащите рискове от 

невъзможност да си възстанови вземането. 

Отделно трябва да бъдат потърсени от общината и от държавата и 

таксите и местните данъци, свързани с придобиване на имота и вписване 

на постановлението за възлагане на имота. 

За да получи пък обратно внесения данък върху добавената стойност, 

е необходимо преди това да се извърши данъчна ревизия на съдебния 

изпълнител, на който ще бъде възстановен ДДС. 

Тези разсъждения налагат извода, че възстановяването на сумите от 

страна на купувача в случай на съдебно отстранение е значително 

усложнено, доста несигурно и продължително във времето. 
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VІ. ВЪПРОСИ НА ВПИСВАНИЯТА ПРИ ЗАКУПЕН НА 

ПУБЛИЧНА ПРОДАН НЕДВИЖИМ ИМОТ.  

На пазара на недвижими имоти се е наложила практика купувачът 

да изисква преди сключване на нотариалната сделка, продавачът да заличи 

всички ипотеки върху имота. Това особено се спазва, когато покупката се 

финансира чрез банков ипотечен кредит, тъй като банките държат тяхната 

ипотека да бъде първата вписана, дори въпреки разпоредбата на чл. 172, 

ал. 1 от ЗЗД.  

В производството по публична продан обаче, длъжникът не е е 

продавач и изобщо не е заинтересован самата продан „да се случи” 

/особено ако е втора по ред/, още по-малко – да се съобразява с 

изискванията на купувача.  

Не са рядкост случаите, когато върху имотът-обект на 

изпълнението има вписани няколко ипотеки и възбрани, при това – и от 

различни съдебни изпълнители или съдилище /в случаите на съдебно 

наложена обезпечителна мярка/. При искане за заличаването им купувачът 

ще се срещне с непреодолима преграда: чл. 31 от Правилника за 

вписванията, според който вписването на възбраните се заличава по 

писмено нареждане на учреждението или длъжностното лице, което е 

наложило възбраната, или пред което е представена гаранцията или 

обезпечението.  

Не може да се очаква съдействие и от страна на ипотекарния 

кредитор. С решение № 80/16.02.2009 г. по гр. дело № 949/2008 г. на 

Софийски апелативен съд се е произнесъл по правния въпрос съществува 

ли задължение, установено в законов или подзаконов нормативен акт за 

ипотекарния кредитор да поиска заличаване на вписаните в негова полза 

договорни ипотеки в случай, че обремененият с ипотеките имот бъде 

продаден по реда на чл. 384 ГПК (отм.) чрез извършване на публична 
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продан. Прието е, че за ипотекарния кредитор не съществува такова 

задължение. 

Що се отнася до вписаните възбрани, по силата на чл. 175, ал. 1 

ЗЗД купувачът по публичната продан купува имота чист от всякакви 

ипотеки. Заедно с това се погасяват и всички вещни права, учредени след 

първата ипотека. Смисълът на нормата в тази част е, че тези вещни права 

нямат никакво значение за ипотекарния кредитор и затова имотът се 

предава освободен от тях. Тази норма обаче няма отношение към 

наложената върху имота възбрана. В. е обезпечителна тежест, но тя не 

създава вещни права върху недвижимия имот или предпочтително 

удовлетворение върху същия. Тя следва имота независимо у кого се 

намира той. Публичната продан поглъща възбраната. Само ако не може да 

се извърши публична продан, възбраната може да бъде вдигната и 

съответно заличена, но това става по реда на чл. 402 ГПК . 

При тази ситуация, купувачът ще бъде принуден за доказва по 

съдебен път правото си на заинтересовано лице за заличаване на 

вписванията, като се позове на чл. 19, ал. 3 от Правилника за вписванията. 

„Молбата за отмяна на обезпечението, подадена по реда на чл. 402 от 

ГПК от купувача на възбранения имот е допустима. Съгласно чл. 496, ал. 2 

от ГПК, след извършване на публичната продан купувачът придобива 

всички права, които длъжникът е имал върху имота, от деня на 

постановлението за възлагане. Като правоприемник на длъжника, 

купувачът е придобил качеството на "заинтересована страна" по смисъла 

на чл. 402, ал. 1 от ГПК и за него е възникнало и правото да иска отмяна на 

обезпечителната мярка.” /Определение № 1179 от 27.06.2011 Г. по гр.д. № 

2004/2011 Г., ГК, ІV с-в на Апелативен съд – София/. 

Направеното изследване няма за цел да проследи цялата процедура 

по публичната продан, а да акцентира върху някои негови аспекти на 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4881583&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4881583&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4881584&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4331664&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4331664&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4331665&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4331665&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=4331666&Category=normi&lang=bg-BG#_blank
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принудителното изпълнение, които е необходимо да бъдат взети под 

внимание  от гледна точка на интересите на купувача. 

 

  

 


