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Предмет на изследване е възможността за упражняване правото да се сключи по 

съдебен ред окончателен договор по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД с оглед особеностите 

на предварителния договор между собственика на земята и строител-суперфициар, 

когато срещу правото на строеж се престира изграждане на готови обекти. 

Подчертани са спецификите на  разглежданите правоотношения и е обоснована 

тезата, че в конкретната хипотеза такова право следва да се признае единствено на 

строителя относно учредяването на вещно право в негова полза. Проследени са 

фактическите отношения, които биха възникнали с уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 

и е очертан правният интерес на собственика на земята при липса на доброволно 

уреждане на отношенията да предпочете като средство за защита иск за реално 

изпълнение  по чл. 79  ЗЗД или разваляне на договора поради неизпълнение с иск по чл. 

87 ЗЗД. Посочено е развитието в съдебната практика и са отчетени различни 

становища на други правни анализатори. 
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Object of study is the possibility of exercising the right to to bring an action for 

conclusion of the final contract under Art . 19, p. 3 of The Law of Obligations and Contracts 

according to the specifics of the preliminary agreement between the landowner and the 

builder - superfitsiar when against the right of building construction the obligation is finished 

objects. Highlighted is the specificity of the relationship and is substantiated the thesis that in 

the particular case, such a right should be recognized only to the builder on the establishment 

of property rights in his favor. Tracked are the actual relations that could arise after the ruling 

of the court takes effect and is drawn the interest of the landlord in the absence of an amicable 

relationship to prefer as a remedy claim under Art. 79 or termination for default with claim 

under Art.87 of The Law of Obligations and Contracts. Shown is the development in case law 

and are reported differing opinions of other legal analysts. 

 
 В практиката често се сключват предварителни договори между 

собственик/собственици на земята и строител/инвеститор, при което се  уговаря 

учредяването на право на строеж срещу задължение да се построят готови обекти в 

сграда върху същия терен. 

 Този вид предварителни договори, които за краткост може да се нарекат 

„учредяване право на строеж срещу строителство/обезщетение”, спадат към т.н. 

„ненаименувани договори”, които са допустими по силата на чл. 9 от ЗЗД. Те са 

проявление на принципа, прокламиран в чл. 20а от ЗЗД, че страните могат свободно да 

определят съгласно общата си воля съдържанието на договора, доколкото с това не се 

засягат императивни правни разпоредби.  

По-долу са разгледани въпроси, свързани с приложението на 

производството за обявяване за окончателни по съдебен ред на предварителните 

договори за учредяване на суперфиция срещу строителство на готови обекти. Като 

параметри на изследването се приема, че предварителният договор е действителен, 

спазена е писмената форма съгласно чл. 18, ал. 1 и 2 от ЗЗД и правоотношението не е 

прекратено;  че са налице и всички предпоставки за прехвърляне на собствеността по 

нотариален ред, включително да е установено правото на собственост на отчуждителя1.  

За да се анализира правната възможност за обявяване на разглежданите 

предварителни договори за окончателни по съдебен ред, трябва преди всичко да се 

изяснят някои общи въпроси, които да очертая допустимостта на тази процедура. 

Правната възможност да се сключи действителен предварителен 

договор, в която страните да уговорят съдържание на окончателния произтича от 

правната характеристика на окончателната сделка, която предстои да се подпише. 

Не би могло да се възприеме като принцип, че допустимостта за сключване 

на предварителни договори се свързва винаги с техния двустранен характер2 или с 

 
1 Решение № 33 от 12.06.2006 г. на БАС по гр. д. № 7/2006 г., гр. с-в: За да бъде уважена претенцията по 

чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, е необходимо да се установи от съда налице ли са всички законови изисквания за 

прехвърляне на собствеността на недвижимия имот по нотариален ред. На първо място, трябва 

продавачът да е собственик на имота - предмет на продажба. 

 
2  Пример за едностранен договор е обещанието на собственика да продаде на наемателя обекта 

на наемния договор, ако последния пожелае да го купи през срока на договора – Кожухаров, Ал. 

облигационно право. Общо учение за облигационното отношение, С. , Университетство издателство „Св. 

Кл. Охридски”, 2002 г., ISBN 954-632-049-8, с. 89. 
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тяхната възмездност3. Не виждам обаче сериозни аргументи в тезата, че в приложното 

поле на предварителния договор спадат всички видове облигационни и търговски 

договори.4 Съществува становище, че „било поради изрична законова забрана (чл. 226, 

ал. 1 ЗЗД) или поради техните специфични особености, сключването на някои договори 

не може да се уговаря с предварителен договор - това са реалните, безвъзмездните, 

обезпечителните договори, както и тези, сключвани с оглед личността на страните.”5 

Тази гледна точка отива в друга крайност и необосновано стеснява приложното поле на 

предварителните договори, което се признава и от съдебната практика: 

„Предварителният договор подготвя сключването на различни видове окончателни 

договори-продажба, замяна, наем, заем и др.”6 

Всеки предварителен договор ли може да бъде обявен за окончателен по 

съдебен ред в производството по чл. 362 от ГПК?  

Този въпрос е частен случай на правния проблем: необходима, 

вътрешноприсъща характеристика ли е на предварителните договори правната 

възможност да се поиска по съдебен ред обявяването им за окончателни?  

Съдебната практика не е била единна по въпроса дали процедурата по чл. 19, 

ал. 3 ЗЗД е приложима за всички договори. Така в р. 1691-1966-I се приема, че: 

"Съгласно чл. 19, ал. 1 ЗЗД обявяват се за окончателни онези договори в които се 

съдържат клаузи, за действителността на които е необходима нотариална форма. ". 

Обратно, в р. 564-1978-I е застъпено становището, че: "Чл. 19, ал. 3 ЗЗД намира 

приложение във всички случаи, когато по договорен ред е поето задължение за 

изразяване на воля за бъдеща правна сделка, а не само в случаите, когато за 

действителността на тази сделка се изисква нотариална форма или нотариално заверени 

подписи. "7 

ВКС при действието на новия ГПК се е произнесъл относно  допустимостта 

на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД в производство по чл. 290. В мотивите на Решение № 497 от 

21.01.2013 г. по гр.д. № 674/2012 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС се посочва, че: „За всички 

видове договори могат да се сключват предварителни договори, освен тези за които е 

предвидено изключение в закона, напр. за безвъзмездните договори. Иск по чл. 19, ал. 3 

ЗЗД е допустим спрямо предварителните договори, за сключването на които няма 

законова забрана.” Тези правни изводи според мен са неправилни, тъй като 

признаването на право на иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД a priori за всички възможни случаи на 

сключени предварителни договори не отчита спецификите на правоотношенията между 

страните. 

Въпреки, че няма пряка правна норма, може да се приеме, че „чл. 19, ал. 3 се 

отнася за предварителния договор по чл. 19, ал. 1 ЗЗД”.8 Горното дава основание да се 

смята, че формата на нотариален акт или писмена форма с нотариално заверени 

 
3 Според Калайджиев, Ан. въпросът за възмездността въобще не се поставя при предварителния 

договор, тъй като той спада към организационните сделки – Облигационно право. Обща част, С., СИБИ, 

2001, ISBN: 954-730-120-9 2001, с. 118; други изследователи приемат, че предварителният договор е 

възмезден /Рачев,А. Предварителни договори., С., 1960, с. 7/. 
4 То е изразено от Голева, П. Облигационно право., С., Фенея, 2008, с. 55.  

5 Сключване на предварителен договор – СИЕЛА-Процедури, http://www.ciela.net”(посетена на 

10.10.2013г). 
6 Решение № 283 от 09.11.2011 г. по гр.д. № 1034/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС в производство 

по чл. 290 ГПК. 
7 Двете съдебни решения са цитирани по Таков, Кр.  „Предварителни договори – някои неизяснени 

аспекти”, Сп. „Търговско право”, ISSN 0861-6892, бр. 1/2004 г. 
8 Розанис, С. Предварителни договори, С., ФЕНЕЯ, 2003, ISBN 954-8214-68-7, с.21. 

http://www.ciela.net/


подписи9, която е условие за действителност на окончателния договор е предпоставка 

за иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД10.  

На тази основа следва да се признае, че съществуват действителни 

предварителни договори, които обаче не биха могли да бъдат обявени за 

окончателни по съдебен ред.11  

Важен въпрос е правната характеристика на договора за учредяване на 

право на строеж срещу построяване на готови обекти.  

Предварителният договор  в разглежданата хипотеза обхваща няколко 

елемента: 

- учредяване на право на строеж на строителя; 

- извършване на целия строителен процес, разбиран като съвкупност от различни 

дейности /предпроектно проучване, проектиране, съгласуване, договаряне със 

снабдителни дружества, строителство, инвеститорски контрол, набавяне на 

цялата необходима документация и съставяне на необходимите актове и 

протоколи, необходими за въвеждане на сградата в експлоатация, който за 

страните по договора се смята завършен с предаване на готовите обекти на 

собственика на земята и въвод във владение/; 

- прехвърляне на идеални части от собствеността върху земята /което не е 

задължителен елемент от договорните отношения/. 

Тези елементи всъщност са насрещните задължения на страните. Най-

сериозни според мен са аргументите, че те са в неразривна връзка от гледна точка на 

крайната цел на страните; те образуват един договор. Собственикът на земята 

ограничава обема на правото си на собственост и се лишава от правото на строеж, но го 

прави с оглед интереса си да получи без заплащане готови обекти. Строителят поема 

задължение да построи сградата и да предаде определените като обезщетение на 

собственика обекти, но единствено поради интереса си да получи правото на строеж 

без да заплати цената му. Неизпълнението на задълженията на едната страна ще лиши 

от кауза престацията на другата, независимо, че имат различен характер /вещноправен 

и облигационен/. Този извод не се променя от обстоятелството, че предметът на 

договорните отношения има комплексен характер и обхваща както вещноправни, така 

и облигационни права и задължения.  

Най-близък по правната си същност е договорът за учредяване право на 

строеж срещу изграждане на готови обекти до института на замяната12, като 

разкрива и свои специфики в съдържанието на окончателния договор. 

 Разглежданият вид правоотношения се различават от договора за продажба на 

бъдещ недвижим имот /самостоятелен обект в сградата, която продавачът все още не е 

 
 9 Интересно е Решение № 1113 от 06.05.1970 г. по гр.д. № 436/70 г. на I Г. О. на ВС, в което при 

задължителна писмена форма за дйствителност на договора за продажба на недвижим имот, се приема, 

че е неоснователен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, тъй като вещноправният ефект е настъпил 

с подписване на договора, въпреки, че  апартаментът все още не е построен /хипотезата на „бъдещ 

имот”/. 
10 Същата теза приема и Конов, Тр., Подбрани съчинения. С., 2010, СИЕЛА,  ISBN 978-954-28-

0750-6 , с. 526. 
11 По сходен начин разсъждава и Славов, Н. Предварителният договор по българското право. С., 

2012,ФЕНЕЯ, ISBN: 9789549499827,с. 298: „В нашето законодателство няма обща разпоредба, която да 

овластява съда във всички случаи на договори, в които се съдържа уговорка за сключване на последващ 

договор, да може по искане на изправната страна да обяви този договор за сключен”. 
12  Торманов, З. разглежда учредяването на суперфиция срещу обезщетение като договор от 

смесен характер, който обединява договор за учредяване право на строеж и договор за строителство. Той 

също обобщава, че „съдебната практика разглежда този договор като замяна”  – Договорът в 

строителството и сделките с недвижими имоти /практическо ръководство/. С., СИЕЛА, 2008, ISBN 978-

954-730-759-9, с. 21, 22. 



построил/, където може да се разграничат две договорни правоотношения – на 

продажба и на изработка. 13 
 Има ли всяка от страните по предварителния договор за учредяване на 

суперфиция срещу готови обекти правна възможност и интерес да предяви иска 

по чл.19, ал.3 от ЗЗД? 

Буквалното тълкуване на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД би означавало, че при всички 

случаи „всяка от страните” има потестативното право да бъде ищец в производството 

по чл. 362, ал. 1 от ГПК. 

Не би трябвало да се смята, че тази  правна норма има императивен характер14; 

има случаи, когато предварителния договор може да се приеме за едностранен в 

смисъл, че създава правото по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД само за една от страните.  

Съществува становище, че една от страните може да бъде лишена от правото 

на иск за обявяване на договора за окончателен само, ако това изрично е уговорено.15  

Дори да има правото по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД обаче, в редица хипотези не всяка 

от страните би имала правен интерес от този иск, което е абсолютна процесуална 

предпоставка. Струва ми се, че при разглежданото правоотношение не съществува 

такъв за собственика на терена. Той е длъжен да учреди суперфиция съгласно 

уговорения момент в предварителния договор16 /предвид разпоредбата на чл. 181, ал. 1 

от ЗУТ това може да стане до достигане на етап „груб строеж” на сградата/. Тъй като 

съдебното решение ще замести нотариалния акт, с него ще се обяви за сключен 

договорът /който може да характеризира за специфична форма на замяна/ и строителят 

ще стане носител на правото на строеж. Няма как да се иска от последният да изпълни 

задълженията си, за да се стигне до предаване на готови обекти, нито ще е приложима 

процедура за принудително изпълнение. Напротив, собственикът на терена ще има  

точно обратния интерес – да отлага максимално във времето учредяването на 

ограниченото вещно право върху имота си. Има ли неизпълнение на ангажиментите на 

другата страна, които са били с падеж преди учредяване на суперфицията /например, 

свързани с набавяне на необходимата строителна документация, с осигуряване на 

оборотно жилище, заплащане на наем, а защо не и на някаква парична сума, която да 

допълва обезщетението извън готовите обекти/, той ще търси може да търси правата си 

по общия ред на чл. 87 от ЗЗД, включително и да развали договора извънсъдебно.  

На следващо място, съдът не е обвързан с правната квалификация на спора, 

направена от страните. Предвид на това, би могло предявеният иск да се разглежда не 

като такъв по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, а като иск за реално изпълнение по чл. 79, ал. 1 от 

 
13 Според мотивите на Решение № 219 от 21.02.2000 г. на ВКС по гр. д. № 1276/1999 г. при 

предварителен договор за продажба на бъдещ обект са налице две отделни правоотношения, обединени в 

един договор със смесен характер – за изработка и предварителен договор за продажба. Въз основа на 

вече създадената трайноустановена съдебна практика на ВКС (решение № 219 от 21.02.2000 г. по гр. д. 

№ 1276/1999 г. на ВКС, решение № 1035 от 27.06.2003 г. по гр. д. № 1808/2002 г. на ВКС, V г. о., 

решение № 481 от 29.05.2009 г. по гр. д. № 5965/2007 г., II г. о. на ВКС, ГК) може да се приеме, че когато 

в договора страните са уговорили построяване на имот и бъдещо прехвърляне на собствеността върху 

построения обект в полза на възложителя, е налице договор със смесен характер - за изработка и 

предварителен договор за продажба на недвижим имот - Определение № 195 от 22.03.2012 г. по т.д.. № 

280/2011 г., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС.  

 
14 На същото мнение е и Панайотова-Чалъкова, Л.,Суперфицията по българското вещно право, 

С., ФЕНЕЯ,  2009, ISBN 978-5-7205-1099-2,с. 123. 
15 Калайджиев, Ан. Облигационно право. Обща част, С., 2001, СИБИ, ISBN: 954-730-120-9 2001с. 

118. 
16 Обикновено се договаря учредяването на строеж да стане при одобрен инвестиционен проект и 

получено разрешение за строеж, но няма законова пречка страните да са се съгласили /в интерес на 

собственика на земята/ това да стане при достигнат друг етап от строителството, но преди „груб строеж”. 



ЗЗД или по чл. 80, ал. 1 от ЗЗД, ако от исковата молба може да бъде изведен именно 

такъв петитум.17 

По друг начин стоят интересите на строителя – той е страната, която има 

интерес да поиска обявяване на предварителния договор за окончателен, за да придобие 

правото на строеж, ако е настъпило ууговореното между страните време, когато това 

задължение на собственика на земята е изискуемо. Строителят трябва да осигури 

придобиването на това право преди достигане на грубия строеж, тъй като в противен 

случай собственикът на земята ще придобие всичко построено като приращение според 

правилото на чл. 92 от ЗС. На следващо място, предварителния договор не създава 

каквато и да сигурност, че собственикът на терена няма да прехвърли собствеността 

върху имота или да учреди право на строеж на трето лице. По тази причина единствено 

нотариалният акт в изпълнение на предварителния договор или решението за 

обявяването му за окончателен гарантират интересите на строителя. 

Горните аргументи дават основание да се заключи, че правен интерес от 

предявяване на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД има само строителят-страна по 

предварителен договор за учредяване на суперфиция срещу строителство на 

готови обекти. 

Абсолютна процесуална предпоскавка за иска по чл.19, ал.3 от ЗЗД ли е 

ищецът да е изправна страна? 

По този въпрос правната теория и практика не е единна. Едното становище е, че 

„страната, поискала обявяването на предварителен договор за окончателен следва да е 

изправна, т.е. да е изпълнила всички свои задължения с настъпил падеж по договора».18 

Другата позиция, която отговаря на буквалното тълкуване на правната норма на чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД, е да се смята, че „правото да се иска обявяването на предварителния 

договор за окончателен принадлежи на всяка от страните по договора и това право не е 

обвързано от изпълнение на насрещни задължения от ищеца.” Достатъчно би било 

ищецът да декларира, че е готов да престира в случай на уважаване на иска по чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД. 

Изискването за изпълнение на възникналите задължения, т.е. тези, които са вече 

изискуеми съгласно окончателния договор, ще се породят по силата на съдебното 

решение. Такъв е и смисълът на правната норма на чл. 362, ал. 1 от ГПК, който свързва 

решението за обявяване на договора за окончателен с условието, че ищецът трябва да 

изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, т.е. не е 

необходимо това да е направено предварително. 

Винаги ли съдът може да уважи иска на строителя по чл. 19, ал.3 от ЗЗД, 

дори да са спазени предпоставките по чл.363 от ГПК ? 

Не винаги е достатъчно едиствено строителят да декларира, че има готовност да 

престира, като изпълни задълженията си в уговорените срокове. 

Съществен момент е, че насрещните задължения по окончателния договор 

трябва да са или точно фиксирани в предварителния, или да са определяеми. Съдът има 

само правомощието да обяви за сключен предварителния договор в параметрите, за 

които има постигнато съгласие между страните в него, или да отхвърли иска, но не и да 

допълва волята на контрагентите. 

 
17  До известна степен сходен казус е разгледан в Решение № 1691/27.05.1966г по гр.д.№ 

1042/66г на I г.о. на ВС по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 за обявяване на окончателен на 

предварителен договор за доброволна делба на ползването на парцела на съсобствена сграда, който е бил 

отхвърлен, но надзорната инстанция е приела, че правилната правна квалификация е била иск по чл. 32 

от ЗС, с който е следвало да се занимае районният съд. 
18 Решение от 09.01.2013 г. по гр.д. № 872/2012 г на Софийски градски съд.  

 



От тази гледна точка, за да бъде учредена суперфиция, следва да е безспорно 

уточнено върху кой недвижим имот и в какъв обем се предоставя правото на строеж. 

Въпреки, че следва да тълкува волята на страните19, съдът няма правомощията да я 

променя – „предметът на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД е функция на съдържанието на 

предварителния договор”.20 

При разглежданите правоотношения целта не е учредяване на неограничена, 

пълна суперфиция върху един терен в съответствие с влязъл в сила подробен 

устройствен план (чл. 180 ЗУТ), следователно определянето на обектите, които ще 

получи собственикът на земята и тези, които ще станат собственост на строителя след 

упражняване правото на строеж, може да стане най-рано  въз основа на идеен проект. 

Понякога т.н. „обезщетение”, което ще получи собственикът на терена, се уговаря в 

проценти от общата разгърната площ на сградата, а конкретните обекти, за които няма 

да се учреди суперфиция, се договарят допълнително. Не са редки случаите, когато до 

такава конкретизация не се стига. Причините за това може да са различни: неодобрение 

от собственика на представения проект или поради липса на съгласие – особено, когато 

има съсобственост върху земята.  Дори споразумение да е постигнато с част от 

съсобствениците или относно част от обектите, няма да са налице предпоставките за 

уважаване на иска. Предварителният договор не може да се обяви за окончателен само 

за част от уговорената между страните престация, а съдът е длъжен да възпроизведе 

клаузите на обещания договор.21 Обичайно е при доброволно развитие на отношенията 

между страните суперфицията да се учредява при одобрен инвестиционен проект и 

получено разрешение за строеж, за да може съобразно волята на страните да 

конкретизира обемът на придобитите права. 22 

Тези съображения показват, че при невъзможност да се конкретизират 

обектите на вещни права в предварителния договор, отношенията между страните 

следва да се решат на плоскостта на неизпълнението или на развалянето на 

договора, но не и по пътя на обявяването му за окончателен. 

Как ще се приложи разпоредбата на чл. 362, ал. 1 ГПК спрямо срока за 

изпълнение на задълженията на строителя-ищец?  

Правният проблем е доколко този срок е абсолютно императивен; винаги ли 

престацията на ищеца по обявения за окончателен договор  следва да бъде изпълнена в 

двуседмичен срок, за да се смята изпълнено условието за влизане на решението в сила? 

 Има случаи, когато стриктно придържане към правната норма е нецелесъобразно 

и необосновано както логически, така и правно. 

Това е така, когато в предварителния договор е уговорено или от естеството на 

задължението се разбира, че някоя от страните следва да престира първа, т.е. не е 

налице едновременност на престациите. Класически пример за такава уговорка е 

 
19 Така например мотивите на Решение № 89 от 17.07.2009 г. по т.д. № 523/2008 г., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС 

се основават на „трайно установената практика на ВКС, че когато е налице съмнение, неяснота или 

двусмисленост в договорните клаузи, вкл. относно обема на правата и обектите, които следва да се 

придобият по силата на конкретно сключен между страните договор за учредяване право на строеж 

върху недвижим имот срещу задължение за построяване на жилищна сграда, имащ смесен фактически 

състав, то действителната обща воля на съконтрахентите се установява чрез тълкуване, законността на 

което е обусловена от спазване на въведените с чл. 20 ЗЗД критерии, вкл. по отношение съдържанието на 

използваните в договора понятия, което при определените в закона предпоставки може да се различава 

от законовата дефиниция на същите и да е съобразено с обичая”. 
20 Граждански процесуален кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ 

на съдебната практика. К-в, С., ИК „Труд и право”, 2012, ISBN 978-954-608-197-1, с. 805.  
21 Решение № 533/30.06.1999г по гр.д. № 125/99г на II г.о. на ВС. 
22 Танев, Д. Проблеми на правоприлагането, касаещи правото на строеж, Сп. Собственост и право, 

ISSN 1312-9473, бр. 5/2011 г. 

 



договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, 

при който началният момент, от който в бъдеще преобретателят дължи престацията си, 

започва от получаване на собствеността.23 Без съмнение строителството, чийто краен 

резултат е насрещното задължение по договора за учредяване на суперфиция, е 

продължителен процес, а не еднократно действие, което може да бъде извършено 

едновременно с учердяване на правото на строеж. 

Според нормативната уредба пораждане на вещноправното действие  на 

съдебното решение от датата на влизането му в сила24 – учредяване на суперфицията, 

ще възникне само при условие, че ищецът изпълни насрещното си задължение. 

Съществува ли обаче, реална възможност за такова изпълнение във всички случаи? 

Преди всичко, необходимо е да се разсъждава върху изискуемостта на 

задълженията при разглежданите правоотношения. 

По принцип при замяната, както и при покупко-продажбата, изпълнението 

следва да стане едновременно по правилото на чл. 90 от ЗЗД.25 

От друга страна, относно престацията на строителя, ако я приемем за 

разновидност на изработката, общият принцип е, че изпълнителят трябва да осъществи 

дължимия резултат пръв, като се приложи разпоредбата на чл. 266, ал. от ЗЗД. 

Строителството обаче, не е еднократен акт, а сложен и продължителен процес, при 

който в определени етапи задължения имат и двете страни /например относно 

оформяне на актовете по строителството/. 

Има правна логика да се приеме, че освен ако друго не е изрично уговорено, 

възложителят, т.е. собственикът на земята следва да престира пръв, като учреди право 

на строеж съгласно предварителния договор.26 

Много от задълженията на строителя могат да бъда осъществени реално в 

технологични срокове, които изключват на практика възможността да се спази 

двуседмичния срок по чл. 362, ал. 1, изр. второ. Дори да приемем хипотеза, при която 

строителят е изградил постройката съобразно всички изисквания, необходими за етап 

„груб строеж”, но формално не са създадени необходимите строителни книжа, 

доказващи тази степен на завършеност /защото в противен случай искът ще бъде 

отхвърлен поради правната недопустимост да се учреди суперфиция27/, 

административната процедура не би могла да се вмести в рамките на четиринадесет 

дни, за да изпълни задълженията си изцяло строителят. 

 
23 В този смисъл: решение № 957 от 18.04.1959 г. по гражд. д. № 2132/59, II г.о, решение № 1537 от 

09.07.1975 г. по гражд. д. № 961/75 г., I г.о., цитирани по Василев, Л. Договор за строителство на бъдещ 

имот, сп. Собственост и право, ISSN 1312-9473, бр. 4/2008 г. 
24 „За да започне да се брои визираният срок, решението по чл.19, ал.3 от ГПК следва да е влязло в 

 сила по отношение на всичките си задължителни съставни елементи – както в частта, с която 

предварителният договор е обявен за окончателен, което е предпоставка за ангажиране отговорността 

на ищеца за едновременно изпълнение на насрещното му задължение по реда на чл.362, ал.1 от ЗЗД, 

така в частта, с която последният е осъден да изпълни насрещното си задължение, индивидуализирано 

по основание, вид и размер.” – Решение №256/22.11.2011 г. на Шуменски окръжен съд по в.гр.д. № 

479/ 2011 г. 

 
25 Кожухаров, Ал. Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения. С., нова 

редакция на Попов, П.,  2002, Юрипрес, ISBN 9546320587, 9789546320582, с. 144. 

 
26 Тази теза защитава и Димитров, М. Договорът за строителство. С., СИБИ,  2012, ISBN 

9789547307711, с. 152. 
27 Вж Решение по т.д. № 179/2005 г., ТК, І отд. на ВКС, според което не съществува годно за прехвърляне 

право на строеж, когато сградата е била изградена и собствениците на терена по силата на приращението 

са станали  собственици и на построеното, поради което искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗЗ за учредяване на 

суперфиция е неоснователен. 

 



Разгледаните правни въпроси поставят под въпрос практическата 

приложимост на искът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД спрямо разглежданото правоотношение 

поради ограничения кръг на хипотезите, при които би бил допустим. Собственикът на 

терена и строителят още при сключване на предварителния договор за учредяване на 

суперфиция срещу построяване на готови обекти следва да имат яснота, че единствено 

по пътя на точно спазване на поетите насрещни задължения и съвместно преодоляване 

на възникнали проблеми може да се постигне реализация на формулирания като желан 

от тях краен резултат на сделката.  

 

 


