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Предмет на изследване са правните възможности за ангажиране отговорността на
строителя. Посочени са различните искове, които са предоставени на купувачи и
трети лица – собственици на недвижими имоти. Направено е разграничение между
отговорността на продавача, гаранционната отговорност и отговорността при
непозволено увреждане вследствие некачествено строителство. Анализира се кой
може да бъде ищец и ответник по такива претенции, в какви срокове е допустимо
предявяването им, какъв е обхвата на отговорността и има ли значение вината за
реализирането й. Правните изводи са илюстрирани с актуална съдебна практика и са
направени съпоставки с тезите на други правни анализатори.
Ключови думи: строителство, лошо качество, отговорност, договорна, гаранционна,
непозволено увреждане, купувач, продавач, срокове, вина.

The study focused on the legal opportunities to engage the responsibility of the
builder. Indicated are the various claims being made available to customers and third parties property owners. A distinction is made between the responsibility of the seller warranty
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responsibility and liability in tort due to poor construction. Analyse who can be a plaintiff and
defendant in such claims, what time is permissible presenting them, what is the scope of
responsibility and guilt, does it matter to realize her legal conclusions are illustrated with
current case law and made comparisons with those of other legal analysts.
Keywords: construction, poor quality, reliability, contractual, tort, warranty, buyer, seller,
tеrms, guilt.

По българското право съществуват няколко режима на реализиране
на отговорността за недостатъци /некачествено изпълнение в тесен
смисъл/, които имат различно правно основание и са уредени в отделни
нормативни актове. Не са еднакви фактическият състав, правните
последици и сроковете, в които може да реализира правата си купувачътнов собственик на недвижим имот.
В изследването са взети предвид няколко ограничения:
1. Обектите, предмет на покупка, са покрити недвижими имоти –
сгради или самостоятелни обекти в тях /етажи или части от
етажи съгласно глава четвърта от Закона за собствеността/.1
2. Собствениците на обектите нямат качеството на инвеститори
или възложители.2
Недостатъците могат да бъдат проява на неизпълнението както
при договор за продажба, така и при договор за изработка, чиято
разновидност е договорът за строителство. В случая обект на проучване са
правата на третите лица-преобретатели на недвижим имот, на които
собствеността върху него е прехвърлена или от строителя/инвеститора
най-рано на етап „груб строеж” или от трето лице като следваща продажба.
3. Терминът „недостатък” се използва като синоним на термина
„дефект”, а съдържанието му е: отклонение в качеството на продавания
недвижим имот в резултат на строителството/независимо дали се дължи на
изработката, материалите, неспазване на технологията; отклонение в
стандартите или в договореното между страните/.3
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Правото на строеж се преобразува в право на собственост по силата на правната норма на чл.
187, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Носителите на право на строеж от този момент стават
собственици на построеното, което ще доведе до прилагане на правилата за приращение по чл. 93 от
Закона за собствеността.
2
Договорните между собственика на обекта и строителя могат да са различни: договор за
строителство или учредена суперфиция срещу задължение за изграждане на готови обекти на
собственика на земята; изпълнение на предварителен договор за продажба на обект в новострояща се
сграда. Правата на собственика на земята спрямо строителя показват някои особености, които налагат
разглеждането им отделно.
Съпоставка на термините „недостатък” по смисъла на ЗЗД, „несъответствие” и „дефект според
Закона за защита на потребителите е направена в Таков, Кр. Права на потребителя-купувач при
несъответствие на стоката. сп. Търговско право, ISBN 0861-6892, бр. 2/2007, стр. 35 – 57,
3

Тази форма на лошото изпълнение най-общо може да се обозначи
като „смущение в качеството”, при което следва да се прави разграничение
от случаите на невъзможност за изпълнение, забавено изпълнение или
aliud.4 В резултат на дефектите следва да е настъпило обезценяване на
недвижимия имот – обект на продажбата в резултат на настъпилата
невъзможност чрез него да бъдат задоволявани обикновените или
предвидените от договора потребности на купувача.
Какви са в конкретното правоотношение за продажба критериите
за качеството, по принцип може да се определя в нормативи/стандарти 5
или да са изрично уговорени в договора. При липсата на такива ориентири
за ангажиране на отговорността за недостатъци следва да се докаже от
купувача, че състоянието на вещта я правят частично или изцяло негодна
за нормалното използване или че в резултат на некачественото изпълнение
стойността на обекта на продажбата съществено се намалява.
Общият режим на ОТГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧА ЗА
НЕДОСТАТЪЦИ е регламентиран в по чл. 193 - чл. 195 от Закона за
задълженията и договорите.
Независимо дали е уговорена или не, тази отговорност възниква
по силата на закона. Съгласно чл. 193, ал. /3/, изр. 2 от ЗЗД продавачът не
може да се освободи от нея чрез „клауза за неотговорност”.
Обхватът на отговорността включва както явните, така и
скритите недостатъци на вещта, съществували по време на прехвърляне на
собствеността и риска върху купувача.
Уместно е за „скрити недостатъци”6 да се приемат две категории
отклонения в качеството:
- такива, които не могат да бъдат констатирани при оглед
защото представляват „скрити работи” 7;
- такива, които се проявяват в процеса на експлоатация,
въпреки, че външно не се констатират, дори да не са „скрити
работи”.
Извън този кръг обаче, са тези отклонения в качеството, които
нямат траен характер и поради това практиката приема, че са

Въпросът е разгледан подробно от Голева, П. С., издателство „Фенея”, 2008, с. 127.
Изискванията към качеството на строителните продукти, формулирани в Регламент (ЕС) №
30582011 (OB L 88, 4.04.2011 г) са задължителни и за България поради прякото му действие – вж.
Димитров, М. Договорътза строителство. С., 2012, ISBN 978-954-730-771-1, с. 174
6
Вж. за разграничаването на отделните категории недостатъци Василев, Б. Облигационно право.
Специална част. Отделни видове договори. С., издателство СОФИ-Р, 1992, с. 112 и сл.
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Съгласно §1, т.1 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време
на строителството, издадена от Министерството за регионалното развитие и благоустройството, „скрити
работи” са всички видове СМР, които подлежат на закриване при изпълнението на технологично
следващите ги СМР и техните количества, качество и точност не могат да бъдат определени след
закриването им.
4
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несъществени /например влага, която съществува към момента на
продажбата на жилище в новопостроена сграда/8.
Условие за реализиране на отговорността на продавача, е купувачът
да е изпълнил задължението си да прегледа недвижимата вещ и
независимо кога са открити тези недостатъци /това може да е станало и
след предаване на владението и недостатъците да не са могли да бъдат
забелязани веднага/, да уведоми продавача за това незабавно след
констатиране на недостатъците, води до преклудиране на правата на
купувача. Това правило е въведено с чл. 324 от Търговския закон и за
търговската продажба.9 Съществената разлика е в по-широкото приложно
поле на ТЗ, който не говори за недостатъци, а за несъответствие с
изискванията /законови или договорни/. Следователно, докато ЗЗД оставя
място за дискусии по въпроса дали правилата за отговорност за
недостатъци могат да се приложат при изпълнение с толкова съществено
отклонение от уговореното, че се касае за нещо различно, то безспорно е,
че текстът на чл. 324 ТЗ ще се прилага и в тази хипотеза.
Правните възможности на купувача на недвижим имот са
определени в общия режим на продажбата по чл. 195, ал. 1 и 3 ЗЗД.10 Той
може да избира дали да иска намаление на цената, да иска отстраняване на
недостатъците за сметка на продавача или да отстрани сам за сметка на
продавача недостатъците – чл. 195, ал. 3 ЗЗД. Струва ми се обаче
неприемливо упражняването на правото на купувача да иска „друга стока
без недостатъци”, тъй като недвижимите имоти имат много
индивидуализиращи ги белези, които ги правят уникални и ги изключват
от кръга на родово определените, а оттам – и заместими вещи. Това не
изключва по принцип правната възможност страните да договорят замяна
на продадения имот с друг, което може да стане единствено с нотариална
сделка и наличие на изрично изразена воля и от продавача.
Трябва да се подчертае, че правото да се иска намаляване на
цената цели възстановяване на еквивалентността на насрещните
престации, а не представлява обезщетение за вреди – последното може да
се търси по общия ред независимо от намаляването на цената / чл. 195, ал.
2, чл. 230, ал. 2 ЗЗД/ . В противен случай ще бъде нарушено равновесието с
цената, която дава купувача и която е уговорена именно с оглед
определени качества на недвижимия имот.11
Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения. С., 2002, ISBN
954-632-058-7, с. 82
9
Решение № 10 от 07.03.2011 г. по т.д. № 475/2010 г., Т. К., І Т. О. на ВКС
8

10

Вж. Маринова, Б. Сделките с имоти – права и отговорности . С., 2008, ISBN 9789547305694, с.

156 и сл.
В този смисъл – Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения., С.,
2002, ISBN 954-632-058-7с. 102
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Пак на тази основа се приема, че отговорността на продавача за
недостатъци е обективна – тя не зависи от знанието му за съществуването
на недостатъците.
Доказването на недобросъвестността на продавача има значение,
ако купувачът претендира да получи не само предвидимите, а всички
вреди вследствие неточното изпълнение.
Полезно е да се знае, че отговорност за недостатъци не може да
се търси при продажба на недвижими имоти по реда на принудителното
изпълнение /публична продан по реда на Гражданския процесуален кодекс
или на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/.
Когато дефектите са значителни и намаляват сериозно
потребителната или пазарна стойност на недвижимият имот, купувачът
може да упражни правото си на разваляне на договора за продажба по
съдебен ред съгласно изискванията на чл. 87 от ЗЗД. На разположение на
купувача е и правото да търси по общото правило на чл. 82 от ЗЗД,
изрично повторено чл. 195, ал. 2 от ЗЗД, обезщетение за вредите,
обхващащи претърпени загуби и пропуснати ползи, които при разваляне на
договорното отношение могат да обхващат и разноските за продажбата.
Прекратяване на договора при съществени недостатъци, водещи
до негодност, е преобразуващо право, което се упражнява с едностранно
изявление – чл. 195, ал. 1, чл. 265, ал. 2 ЗЗД. Този т.н. „редхибиторен иск”
се осъществява само по съдебен ред, тъй като се отнася до недвижим имот.
Обезщетението, което може да иска купувачът при констатирани
недостатъци, е приложимо и в двете хипотези:
- вместо реално изпълнение при запазен договор, по който обаче има
неизпълнение /в случаите на поправяне на недостатъци на имота /;
- при разваляне на договора, за понесените вреди, независимо от
реституцията.
Съществува ограничение при разваляне на договорите поради
неизпълнение дължимото обезщетение да обхваща единствено т.н.
„негативен интерес” – това, с което е намаляло имуществото на страната,
но не и пропуснатите ползи, въпреки, че има и други становища в правната
теория.
Отговорността на продавача на недвижим имот за недостатъци
по силата на чл. 197 от ЗЗД може да бъде реализирана в рамките на една
година след предаване владението на недвижимия имот, който срок се
удължава до три години, ако се докаже, че продавачът е знаел за
съществуването на дефектите. Тези срокове нямат императивен характер и
могат да бъдат променяни по волята на страните, като законът не посочва
някаква долна граница за тях.
Трябва да се подчертае, че всеки купувач има правни
възможности да търси отговорност единствено от продавача, който му е
прехвърлил собствеността върху недвижимия имот. Недопустимо е в тази

връзка крайният купувач да търси отговорност директно от строителя на
основание чл. 193 от ЗЗД, ако последният няма качеството на продавач,
освен, ако това не е изрично тристранно уговорено12. Но до негова
отговорност косвено може да се стигне по пътя на регреса, за което е
препоръчително привличането му като трето лице-помагач или
предявяването на обратен иск в рамките на съдебното производство между
купувача и продавача.
Съвсем различен е правният режим на ГАРАНЦИОННА
ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ, която се основава на чл. 163, ал. 3
от ЗУТ и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и минималните гаранционни срокове на
строежите за изпълнени строителни и монтажни работи съоръжения и
строителни обекти /по-долу за краткост наричана „Наредба № 2 от 2003
г.”/.
Необходимо е да се отчита, че определените в Наредба № 2 от
2003 г. органи имат функции до предаване на сградата, но не и след
получаване на разрешение за ползване. При това положение, при поява на
скрити дефекти реализирането на отговорност спрямо изпълнителя им след
този момент при непостигнато съгласие, споровете се решават по съдебен
ред.
Самото гаранционно право включва няколко алтернативни права
– да иска реално изпълнение или право да прекрати договора.13
Целта на гаранционната отговорност е да се задължи строителят
в зависимост от характера на недостатъците:
- да поправи или замени дефектиралите части/елементи или СМР;
- да ремонтира инсталациите и др. съоръжения по начин, който
позволява нормалното функциониране на сградата.
Първият въпрос, който подлежи на изясняване, кой правен
субект притежава качеството „строител”, за да носи отговорността за
недостатъци по този ред 14?
Формалното наличие на писмен договор по смисъла на чл. 163,
ал. 1 от ЗУТ с възложител не е предпоставка за нейното реализиране.
Професионалният ценз на строителя и притежанието на техническа
правоспособност в лицето на ответника също не е изискуемо от
нормативната уредба условие за реализиране на отговорността по чл. 163,
ал. 3 от ЗУТ.15 „Пасивната легитимация, свързана с качеството "строител"
Въпросът е актуален при продажба на недвижим имот от собственик на земята, учредил суперфиция
срещу построяване на готови обекети, след достигане на етап „груб строеж” на сградата.
13
Вж. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., 2001, ISBN 954-730-120-9, с.301
14
Строител съгласно общата дефиниция на чл. 163, ал. 1 ЗУТ е физическото или юридическо
лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност,
което по писмен договор с възложителя изпълнява строителството в съответствие с издадените
строителни книжа.
15
Определение № 1445 от 14.12.2012 г хо гр.д. № 514/2012 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС
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подлежи на установяване с всички доказателствени средства, в която
насока имат значение констатациите по актовете на държавно приемане
или санкция във връзка със осъщественото строителство, издавани по реда
на отменения З., ППЗТСУ (отм.) и ЗУТ и съответната по време на
действието им подзаконова уредба.”16
На второ място трябва да се подчертае, че всяко трето лице, а
не само това, което е договаряло със строителя, може да търси от
него отговорност за недостатъци. Това дава основание да се приеме, че
гаранционната отговорност има комплексен характер, тъй като може да
бъде и договорна, и деликтна.17 Предпоставка за нейното реализиране не е
формалното наличие на писмен договор по смисъла на чл. 163, ал. 1 от
ЗУТ с други участници в инвестиционния процес. „ Искът по чл. 163, ал. 3
(предишна ал. втора ) от ЗУТ за обезщетение при недостатъци в резултат
на некачествени строителни работи е на разположение на лицето, който
търпи вреди от виновните действия или бездействия на строителя, т.е
искът е на разположение на крайния купувач на обекта включително и
може да бъде упражнен в гарантираните от чл. 173 на ЗУТ срокове тогава,
когато строежът е снабден с разрешение за ползване при действието на
този закон, независимо че строителството е договаряно или осъществено
преди приемането му.”18 Гаранционното задължение възниква по силата на
договорни съглашения, съответни законови и подзаконови нормативни
актове, стандарти, отраслови технически норми.19
Възможни са хипотези, при които строителят не е изградил
сградата, а е извършил основен ремонт или реконструкция в нея. При тях е
необходимо да се съобразят допълнителни фактори, за да се прецени
отговорността му. По повод правен спор относно понесени вреди в
резултат на падане на половината постройка съдът в Определение № 231
от 14.02.2013 г. по гр.д. № 791/2012г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС е счел, че е
налице солидарна отговорност на собствениците-инвеститори20 наред с
основанията за ангажиране отговорността на дружеството съобразно чл.
163, ал. 3 ЗУТ и чл. 49 ЗЗД. Отнесено към отговорността за недостатъци,

Задължителна практика на ВКС, изразена в решение от 12.01.2011 г. по гр. д. № 1932/2009 г. ІІІ
г.о. на ВКС.
17
Същото приема и Попова, С. Договорните правоотношения в сторителния процес. Благоевград,
2012, ISBN 978-954-680-821-9, с. 155.
18 Решение № 579 от 12.01.2011 г. по гр.д. № 1932/2009 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС по чл. 290 от
ГПК.
19
Тълкувателно решение № 88/1984 г. на ОСГК на ВС
20
Констатирано е, че срутването се дължи не само от неправилните строителни действия, но и от
свойствата и качествата на сградата - строена през 1935 г., с твърде плитки основи от каменна зидария с
варов разтвор, имала е пукнатини там, където е започнало срутването, не й е била извършвана поддръжка
в последните десетина години, сериозно влошило състоянието й, влошено и от постоянна вибрация на
преминаващи транспортни средства по улицата, с оглед на което е направен извод, че по силата на чл. 51,
ал.
2
от
ЗЗД
дължимото
обезщетение
следва
да
бъде
намалено.
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която купувачът може да търси, в подобни случаи той трябва да насочи
иска си и към продавача.
Следващ въпрос е към кой момент следва да са съществували
недостатъците, за да се ангажира отговорност на строителя.
Гаранционната отговорност освен недостатъците, съществували към
времето на продажбата, обхваща и онези, които дори и да не са
съществували при преминаване на собствеността и риска върху купувача, а
са се появили в течение на ползване на вещта през гаранционния срок.21
За успешната защита на купувача на недвижим имот е от съществено
значение как следва да се констатира наличието на дефекти. В
Наредба № 2 от 2003 г. съществува празнотата по този въпрос. Когато
строителят е и продавач, с оглед избягване на спорове е добре в договора
за продажба да се уговаря и процедурата за установяване на
недостатъците. Ако е сключен предварителен договор за продажба на
обект в незавършена сграда, такава клауза ще има правно действие и след
прехвърляне на собствеността чрез нотариален акт, което може да стане
най-рано на етап „груб строеж”.
В останалите случаи за установяването на недостатъци са
допустими всички доказателствени средства /обичайно е назначаването на
техническа експертиза/.
Съществено е за реализиране на гаранционната отговорност
т.н. „скрити дефекти”, са се проявили, след като сградата е била пусната в
експлоатация. Причините могат да бъдат различни – некачествени
материали или неспазена технология, но резултатът е еднакъв:
собственикът е изправен пред сериозен проблем, който освен финансови
измерения /намаляване на пазарната стойност на имота и необходимост от
инвестиране на средства за ремонтни работи/, може да има като резултат и
фактическа невъзможност да се обитава обекта. От полза при евентуални
спорове може да бъде Решение № 566 от 18.11.2008 г. на ВКС по т. д. №
300/2008 г., ТК, което разглежда доказателствената сила на актовете по
строителството, което признава възможността да бъдат оспорени след
съставянето им относно качеството.22 Но съдебната практика не е
последователна, особено по отношение на актовете, подписани с участието
на възложител в инвестиционния процес. 23
21

Тълкувателно решение № 54 от 23.06.1986 г. по гр. д. № 21/1986 г., ОСГК; Решение от
03.08.2012 г. по гр.д. № 17599/2010 г., I Г. О., 30-ти с-в Софийски районен съд.
В него се казва: „ Актовете обр. 19 съобразно правната си характеристика съставляват частни
свидетелстващи документи и съдържанието им подлежи на оспорване, т. е. те нямат абсолютна
доказателствена стойност по отношение на отразените в тях като извършени СМР и действителния обем,
естество и стойност подлежи на доказване.”
23 Така например в Решение № 293 от 08.11.2012 г. по т.д. № 382/2012 г. на Апелативен съд –
Варнае прието, че: „Издаденото Разрешение за ползване на обекта, като официален свидетелстващ
документ, издадено от длъжностно лице в кръга на предоставената му от закона компетентност, обвързва
22

От друга страна, не всяко отклонение в качеството може да
доведе до гаранционна отговорност, а само това, което пречи на
нормалното ползване и функциониране на строителния обект.24
Важна предпоставка за реализация на гаранционната отговорност
е наличието на виновно поведение на строителя, което може да има
формата на действие или бездействие /чл. 168, ал. 2 от ЗУТ/. На тази
основа е необходимо да се докаже, че именно строителят, а не друг
участник в инвестиционният процес е станал причина за недостатъците.
Така например в Решение № 71 от 06.02.2009 г. по гр.д. № 560/2008 г. ІІІ Г.
О. на ВКС по повод невъзможност за безпрепятствен и без съществени
затруднения достъп до притежаваните от ищците два гаража е прието, че
търсената отговорност не е на строителя, щом последният е действал
съгласно възложеното му с договор и проектната документация при
установено съответствие на строежа с одобрените инвестиционни проекти,
с издадените строителни книжа. Въпреки, че в чл. 168, ал. 7 от ЗУТ е
регламентирана изчерпателно солидарната отговорност на строителя с тази
на строителния надзорник, отговорността на последния е уредена отделно
и не съвпада по обем с нея. Неприемлива е тезата, че съгласно
разпоредбата на чл. 163, ал. 3 от ЗУТ отговорността на строителя е по обем
обективна, т.е. щом ползването на гаражите е невъзможно, то последният
отговаря. Във всички случаи е необходимо да се изследва причинноследствената връзка, за да се ангажира строителя.
Гаранционните срокове 25 по принцип са по-дълги в сравнение с
тези на продавача по чл. 193 от ЗЗД. Според чл. 160, ал. /5/ от Закона за
устройство на територията, „гаранционните срокове текат от деня на
въвеждане на строителния обект в експлоатация.”26
Дори и да не са изрично посочени в писмен договор, минималните
гаранционни срокове ангажират строителя. Бъдат ли изрично удължени по
съда както с формална, така и с материална доказателствена сила и удостоверява по безспорен начин
изпълнението на обекта, предмет на Договора за строителство, в т.ч. и на подобекта хотелски комплекс,
включващ открит и закрит басейн, в съответствие с одобрената проектна документация и законови
изисквания. А двустранното подписване на протоколите обр. 19 и неоспорването им е доказателство за
приемането на изработеното от страна на възложителя по смисъла на чл. 264 ЗЗД.”
24
Аналогична теза защитава и Попова,С. Благоевград, Договорните правоотношения в
строителния процес. , Благоевград, 2012, ISBN 978-954-680-821-9, с.215
25
Съгласно чл. 20, ал (4) от цитираната Наредба минималните гаранционни срокове са:
„1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения,
включително и за земната основа под тях - 10 години;
2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии - 8
години;
3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на
сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;
4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития,
тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с
изключение на работите по т. 1, 2 и 3 - 5 години.”
26
Решение от 03.08.2012 г. по гр.д. № 17599/2010 Г., I Г. О., 30-ти с-в на Софийски районен съд

волята на страните тези срокове, следващ преобретател не може да се се
ползва от това, ако няма изрично прехвърляне.27
Обхватът на гаранционната отговорност на сторителя съгласно
чл. 163, ал. 3 от ЗУТ се определя от „причинени щети и пропуснати ползи”
от неговите виновни действия или бездействия.
Няма съвпадане и на гаранционната отговорност на строителя с
отговорността по чл. 265 от ЗЗД за недостатъци при договор за
изработка, чиято разновидност е договорът за строителство.
Без да се разглеждат различията в предмета на договора за
продажба и договора за изработка, важно е да се подчертае, че След
приемане на изработеното по смисъла на чл. 264 ЗЗД възражения могат да
се правят само за неправилно изпълнение - за скрити недостатъци
/Решение № 849/06.11.2007 г. на ВКС по т.д. № 472/2007 г., ІІ т.о./, т.е. за
такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновен и
грижливо извършен преглед на приеманото от възложителя или които се
проявяват по-късно. Във всеки случай купувачът не може да влезе в
правата на възложителя на строителството единствено поради факта, че е
станал новия титуляр на правото на собственик.
На основата на посочените характеристики и предпоставки, може
да се направят изводи за съотношението между отговорността на
продавача за недостатъци и гаранционната отговорност на строителя.
Гаранционната отговорност, която е разновидност на деликтната
отговорност, не се покрива със законовата отговорност за недостатъци на
продавача съгласно чл. 193 от ЗЗД, която възниква на договорно
основание. Тези две отговорности възникват, развиват се и се погасяват
независимо една от друга и са различни по обем. Различни са също така
крайният момент и сроковете, в които могат да се упражнят правата по тях.
Тъй като съществуващата сега нормативна уредба на законната и
гаранционната отговорност за недостатъци не предвижда изрично правна
възможност давността по чл. 197 ЗЗД да започва да тече след изтичане на
гаранционния срок. Давностният срок за погасяване на вземанията по
договор за продажба на вещи по чл. 197 ЗЗД започва да тече от
предаването на вещта и е независим от гаранционния срок за продажба на
същата вещ, предвиден в договор между страните или нормативни
документи.28
Поради важността му за практиката, интерес представлява
Решение № 131 от 03.12.2010 г. по т..д. № 890/2009 г., Т. К., І Т. О. на ВКС,
произнесено в производство по чл. 290 от ГПК. В него се посочва, че:
„ Разграничението на двата вида отговорности - фактическия състав при
които възникват, обема на отговорността и сроковете при които се
Тълкувателно решение № 37 от 1984 г на ОСГК, цитирано по Попова, С. Договорните
правоотношения в строителния процес. Благоевград, С., 2012, с. 234.
28
Тълкувателно решение № 88/1984 г. на ОСГК на ВС
27

погасяват е направено в ТР № 88 от 28.02.1984 г. на ОСГК на ВС. В
същото ясно е прието, че гаранционната отговорност не се покрива със
законната отговорност, че те възникват при различен фактически състав и
при застъпване на гаранционната отговорност на продавача, купувачът
може да избира възможността на единия или другия режим, но той не
може да търси правата си едновременно въз основа двете отговорности.
Тълкувателно решение № 54 от 23.VI.1986 г. по гр. д. № 21/86 г. ОСГК
само доразвива възможностите на купувача да претендира обезщетение
при продажба на вещи с недостатъци, съществували към момента на
продажбата и проявили се по време на ползването им, без обаче да
променя приетото в ТР № 88/1984 г. от ОСГК на ВС за различния режим
на законната отговорност и гаранционната отговорност, последната
произтичаща от договор или нормативен акт.”
Следва да се има предвид, че отговорността на строителя може да
бъде ангажирана и по ОБЩИТЕ ПРАВИЛА НА НЕПОЗВОЛЕНО
УВРЕЖДАНЕ29, независимо от наличието или липсата на договорно
отношение. Това е така, защото при отговорност за недостатъци на вещта
се претендира обезщетение за недостатъци, а при непозволено увреждане
се касае за вреди в правната сфера на собственика или на трето лице върху
правни блага извън недвижимия имот, при това без да е от значение дали
строителят е продавач или е налице вторична продажба, при която между
него и увреденото лице липсва договорна връзка30.
Във фактическият състав на непозволеното увреждане по принцип
се включва изискването за вина като предпоставка за търсенето на
отговорност, въпреки, че тя се презюмира. При деликтната отговорност е
необходима вина на ответника или лицето, за чиито действия носи
отговорност, освен в случаите на чл. 50 ЗЗД. Продавачът носи отговорност
независимо от това дали има вина за недостатъците и без оглед дали е
знаел или не за тяхното съществуване. /чл. 193, ал. 3 ЗЗД/.
Обхватът на отговорността при предявен иск на основание
непозволено увреждане е по-голям в сравнение с този при договорна или
гаранционна отговорност на строителя и включва и неимуществените
вреди.
Различия, които обуславят наличието на правен интерес и
преценката на потърпевшия купувач по кой ред да предяви правата си /а
такива са и правата на всеки собственик на недвижим имот/, се наблюдават
29

На тези въпроси е посветено Тълкувателно решение № 54 от 23.06.1986 г. по гр. д. № 21/1986

г., ОСГК.
30 „Ако не е установено виновно нарушение при производството или ползуването на вещта,
причинила вредата, ще е налице отговорност по чл. 50 ЗЗД на собственика на вещта или на лицето, под
чийто надзор се е намирала. Когато обаче вредите са настъпили поради недостатъци на вещи, дължащи
се на нарушение при технологията на производството или влагането на нестандартни или некачествени
материали, ще е налице отговорност по чл. 45 ЗЗД за виновното лице и по чл. 49 ЗЗД за
производственото предприятие, отговарящо за действията му.” /ТР № 54/1986 г. на ОСГК/

и по отношение на давността. Исковете за обезщетение от недостатъци
на недвижимия имот, когато между него и строителя има облигационно
отношение, се погасяват с изтичането на посочените по чл. 197 ЗЗД или
гаранционни срокове, докато претенциите на основание непозволено
увреждане могат да се предявят в по-дългия петгодишен срок, който при
това тече от по-късен момент: от увреждането или откриване на дееца или
отговарящия за вредоносното деяние.
Направената съпоставка в правния режим на различните
възможности за реализиране на отговорност при недостатъци в
строителството показва, че е препоръчително познаване на техните
специфики с оглед избора на подходяща правна защита.

