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Предварителните договори придобиха широко приложение в 

условията на свободен пазар на недвижими имоти у нас, създаден след 

90-те години на ХХ век. В условията на световна икономическа криза, 

обхванала и българската икономика, интерес представлява използването 

на този правен институт в практиката. 

Предварителните договори освен за удобство на страните 

/допълнителен срок за подготовка на сделката с оглед набавяне на 

документи и парични средства/, са задължителен етап в процеса на 

сключване на сделка, финансирана чрез ипотечен кредит. Процедурата 

по отпускане на кредит включва: представяне на подписан 

предварителен договор за продажба; оценка на имота от лизензиран 

оценител, определен от банката; набавяне на необходими документи, 

свързани с доказване на доход от кредитоискателя  и правна 

легитимация на кредитоискателя  /ако не е физическо лице/; правно 

становище по представените документи, доказващи собствеността върху 

имота и други правни изисквания за сключване на сделка /като данъчна 

оценка;  скица; доказателства за проведена процедура по реда на чл. 33 

от ЗС или по чл. 66, ал. 1 от  ЗС; съгласие на съпруга за разпореждане 

със семейно жилище по смисъла на чл. 26 от Семейния кодекс и др./.  

Както е известно, без да има нормирано изискване в тази насока, 

обичайно е при сключване на предварителен договор купувачът да 

плаща на продавача сума под формата на авансово платена част от 

цената или на задатък /капаро/ по смисъла на чл. 93 от Закона за 

задълженията и договорите.  



Практиката размерът на даваната при подписване на договора 

сума да е от порядъка на 10%  от продажната цена, вече не е водеща. 

Страните уговарят по-нисък процент, който отговаря на намалелите 

възможности за финансиране на купувачите и желанието им да намалят 

риска от загуба на даденото капаро, а продавачите са склонни на 

компромиси, за да си осигурят купувач при липсата на платежоспособно 

търсене. 

Промяната в поведението на кредитните институции, които 

доскоро се надпреварваха да предлагат все по-изгодни условия за 

ипотечно кредитиране, се изразяваше в многократни изменения на 

вътрешните изисквания за отпускане на кредит, което в някои случаи 

води до несключване на договор за финансиране покупката на имот 

дори при предварителна положителна оценка на кредитоискателя и на 

имота, върху който ще бъде учредена ипотеката. Това наложи 

включването в предварителните договори на специална клауза, която 

изключва прилагането на чл. 81, ал. 2 от Закона за задълженията и 

договорите  и приема за невиновно неизпълнението на купувача при 

неотпускане на кредит. Подобно съглашение между страните може да 

бъде обосновано със свободата на договаряне, формулирана в чл. 9 от 

Закона за задълженията и договорите. Обикновено такава клауза се 

съчетава с уговаряне на някаква неустойка в полза на продавача, която 

да го компенсира за поетия ангажимент и теоретичната възможност да 

се е лишил от възможността да продаде имота на трето лице. 

Голямата ножица между очакванията на продавачите и 

намеренията/възможностите на купувачите обяснява ниската 

ликвидност на пазара на недвижими имоти, изразяващ се в малкия брой 

на сключените сделки и удължения период за сключването им. 

Желанието все пак да се подсигури реализацията на продажбата и да се 

набави необходимото финансиране, често е причина за удължен срок за 

сключване на нотариален акт и действието на целия предварителен 



договор, като обаче се държи сметка за погасителната давност на иска за 

обявяване на предварителния договор за окончателен като разновидност 

на иска за реално изпълнение по чл. 79, ал. 1, предл. 1 от ЗЗД, за който е 

приложим общият петгодишен давностен срок по чл. 110 от ЗЗД. 

Най-ясно се открояват промените в практиката по договаряне на 

т.н. „ново строителство”1, които са продиктувани от променените 

вследствие на кризата пазарни условия. 

С цел редуциране на риска, купувачите предпочитат да сключват 

сделки с предмет обекти в сгради, които са изградени поне до етап „груб 

строеж”. Така предмет на договаряне е не прехвърлянето на право на 

строеж, което се погасява към този момент по силата на чл. 181, ал. 2 от 

ЗУТ, а правото на собственост върху самостоятелен обект. По този 

начин се преодолява съществувалия доскоро дисбаланс: масово 

строителите изискваха пълно плащане на цената, независимо от липсата 

на пълно насрещно изпълнение към момента на нотариалния акт при 

продажба на право на строеж. 

Съществени са и промените, свързани с цената и начина на 

плащането й, които се уговарят още в предварителния договор. 

Освен, че са склонни да намалят първоначалните вноски, 

строителните фирми търсят гъвкави решения, които да компенсират 

ограничените възможности за финансиране чрез ипотечен кредит. 

Вече не е немислимо продавачът да приеме сключването на 

нотариална сделка при неиздължена част от цената, при което 

собствеността преминава върху купувача, а плащането на остатъка от 

цената се гарантира чрез законна ипотека по реда на чл. 168, т. 1 от 

ЗЗД. Това оскъпява сделката и увеличава разходите на купувача, но при 

липсата на друга възможност за намиране на парични средства към 

датата на сделката, това е приемливо за него. От друга страна,  

продавачът отлага във времето получаването на пълната цена, но 

 
1 Под този термин на пазара на недвижими имоти се разбира незавършено /а в някои случаи – дори 

незапочнато / строителство. 



обикновено поради финансови затруднения предпочита частична 

реализация при липса на друг инвеститор. Така взаимните компромиси 

се правят поради различни мотиви, но са изгодни и за двете страни. 

Предвид превишеното предлагане се наблюдава и една друга 

тенденция: завишено внимание на купувачите при предложените им 

като неразделна част от предварителните договори за продажба и т.н. 

„договори за управление”. 

Трябва да се подчертае, че в голямата си част те не могат да бъдат 

квалифицирани като такива по смисъла на чл. 2 от ЗУЕС за жилищни 

комплекси от затворен тип.  

 В светлината на разглежданата проблематика, при завишените 

възможности за избор от страна на купувачите, те вече отделят 

необходимото внимание доколко сключваните договори за управление 

като неразделно приложение към договора за продажба  гарантира: 

-  поемането на идентични задължения от страна на всички 

собственици на самостоятелни обекти; 

- изпълнение на задълженията на инвеститора независимо от 

промяна на правния му статут или наемане на подизпълнители, 

включително и с договорени неустойки; 

- изключване на едностранна промяна на цената на услугите и др. 

елементи от задълженията по управление на имота, без обвързване с 

обективни критерии за това. 

Световната криза, станала основна предпоставка и за кризата в 

България, в много случаи е причина за неизпълнение по сключени 

предварителни договори. 

В настоящото изследване няма да бъдат анализирани разликите 

между отметнината, уредена в чл. 308 от Търговския закон, и задатъка 

по смисъла на чл. 93 от ЗЗД, наричан обичайно „капаро”, нито ще бъдат 

разглеждани правоотношенията на страните при разваляне на договора 



поради неизпълнение – те са обект на достатъчно обстойни правни 

изследвания.  

Внимание заслужава въпросът какви са правните възможности за 

обявяване на предварителен договор за окончателен по реда на чл. 

19, ал. 3 от ЗЗД в производство по Глава тридесет и първа от 

Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Акцентът се поставя доколко 

има реални условия ищецът да постигне желаните от него цели. Този 

проблем е особено актуален при предмет на договаряне „ново 

строителство”. 

Много строителни фирми в условията на криза не успяват да 

завършат започнатите сгради. Поради разклатеното си „финансово 

здраве” и намалелите възможности да предложат подходящо 

обезпечение, те вече не разполагат  с достъп до свеж паричен ресурс. За 

купувачите на индивидуални обекти, които са внесли обикновено доста 

голяма част от крайната цена авансово, стои на преден план интересът 

от обезпечаване на правата им. Когато обаче в предварителния договор 

като предмет на нотариалната сделка е посочено прехвърлянето на 

правото на собственост, преди изграждане на грубия строеж няма 

правна възможност за предявяване на иск за сключване на окончателен 

договор. Нещо повече: стандартната уговорка е, че строителят ще 

прехвърли правото на собственост при условие, че купувачът е заплатил 

вече цялата продажна цена; такова изискване се поставя и при клауза за 

прехвърляне на право на строеж. 

Реално купувачът при обявяване на предварителния договор за 

окончателен ще трябва да внесе остатъка от продажната цена в 

двуседмичния срок по чл. 362, ал. 1 от ГПК. Срещу това обаче, той няма 

да получи никаква гаранция за изпълнение на договора за строителство, 

независимо дали той е оформен като самостоятелен такъв или е част от 

предварителния договор. Рисковете за купувача са още по-големи 



предвид вероятността междувременно срещу строителя-продавач да е 

открито производство по несъстоятелност. 

Интерес представлява и анализът на една друга тенденция. При 

тренд към растеж на пазара на недвижима собственост преобладаваше 

неизпълнението, изразяващо се в прехвърляне на обекта на 

предварителния договор на трето лице, заплатило изцяло продажната 

цена, обикновено по-висока от уговорената в предварителния договор с 

първонабалния купувач. Световната криза промени коренно преценката 

на интересите и правоотношенията между купувач и продавач. Рязкото 

и трайно намаляване на пазарните цени направи очевидно губещи от 

гледна точка на купувачите предварителните договори, при което 

обявяването им за окончателни е вече в интерес на продавачите. 

Действително, чл. 19, ал. 3 от ЗЗД de lege lata поставя в равностойно 

положение правната възможност всяка от страните, която е изпълнила 

или е готова да изпълни задълженията си, да поиска обявяване на 

предварителния договор за окончателен. Със самото съдебно решение 

ще се извърши прехвърляне на собствеността, с което продавачът ще се 

лиши от нея. Оказва се обаче, че това може да бъде пълен нонсенс. 

Трябва да се подчертае, че само при предявен друг самостоятелен, 

осъдителен иск за цената /съответно неплатената част от нея/,  

купувачът ще бъде осъден да я заплати в двуседмичен срок от влизане в 

сила на съдебното решение по конститутивния иск за обявяване на 

предварителния договор за окончателен. При неизпълнение на това 

задължение за продавача възникват две правни възможности: 

- да поиска от съда обезсилване на съдебното решение по реда на  

чл. 362, ал. 2 от ГПК, което връща  правните отношения към момента 

преди предявяване на иска и го обезсмисля; 

- да се снабди с  изпълнителен лист за осъдителната част от 

съдебното решение. 



Тази втора разглеждана хипотеза представлява единствено 

резонният резултат от производство по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, но 

само в случай, че продавачът е обезпечил иска си  и е сигурен, че ще 

успее реално да събере вземането си. В случай, че клаузите на 

предварителния договор задължават купувача да заплати цената след 

прехвърляне на собствеността, продавачът има право да впише законна 

ипотека по силата на чл. 168, изр. първо от ЗЗД. Тази възможност обаче, 

на практика е изключена от правната норма на чл. 264, ал. 1 от Данъчно-

осигурителния кодекс – няма да бъде допуснато вписването на 

ипотеката при липса на писмена декларация на ипотекарния длъжник, 

че няма непогасени подлежащи на принудително изпълнение 

задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски. 

Не са за подценяване и два други фактора, които биха отблъснали 

продавачите от подобни процедури: необходимостта да ги финансират, 

включително и чрез заплащане на дължимите от купувача данъци и 

такси за придобиване на недвижим имот, както и продължителността на  

целия процес до реално получаване на уговорената в предварителния 

договор цена. Усложненията ще са още повече, когато купувачът е 

чуждестранно лице, включително български гражданин, постоянно 

пребиваващ в чужбина, където получава доходите си и евентуално има 

недвижимо имущество. 

Разглежданите по-горе правни действия за обявяване на 

предварителния договор за окончателен биха имали някаква логика, 

единствено след преценка спрямо резултата от разваляне на договора 

поради неизпълнение или по взаимно съгласие на страните, особено ако 

и двете не са изправна страна.  

Горният анализ дава основание да се направи изводът, че  

използването на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД в условията на криза става 

неприемливо и за двете страни. Отношенията следва да се уреждат на 

основата на разваляне поради неизпълнение по реда на чл. 87 от ЗЗД, 



защото реалното изпълнение трудно би могло да стане действителност в 

практиката при уважен иск по чл. 79, ал. 1, предложение 1 от ЗЗД. 

 


