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 Значимостта на разграничението на търговските от 

облигационните договори в отношенията между частноправните 

субекти се основава на редица особености в правния им режим, които 

обхващат тяхното сключване, изпълнение и правни последици.  

Съществен е въпросът има ли връзка между качеството на 

правните субекти – страни по правоотношението и правната му 

квалификация като такова, регулирано от облигационното или от 

търговското право. Той може да бъде формулиран и така: търговски ли 

са всички договори, които се сключват от търговци, и могат да бъдат 

търговски договорите, сключвани от лица, които нямат това качество? 

Наблюдават се различия между търговските и облигационните 

договори и с оглед разглеждания вид сделки – продажба с обект 

недвижими имоти. 

Наред с това, не би следвало да се абсолютизира, че за 

търговските продажби не се прилагат изобщо правни норми на 

облигационното право. Търговският закон в качеството си на специална 

нормативна уредба има приоритет  по отношение на търговските сделки 

/чл. 288 ТЗ/.  

Търговската сделка по смисъла на чл. 286, ал. 1 от ТЗ 

въвежда оборимата презумпция, че всяка сделка, сключена от търговец, 

е такава, свързана с неговото занятие и спада в регулаторното поле на 

търговското право. Някои автори приемат, че винаги съществува такава 

свързаност при придобиване на недвижим имот, тъй като освен, че това 



правно действие може да се разглежда като придобиване на актив, 

самото понятие „връзка” няма степенуваност.1 

Към тази група договорни отношения се причисляват и всички 

сделки, посочени като търговски в чл. 1, ал. 1 от ТЗ, независимо от 

правното качество на лицето, което ги извършва - чл. 286, ал. 2 от ТЗ.2   

Важно е да се отбележи, че е достатъчно една от страните да 

има качеството търговец или спрямо нея да са изпълнени изискванията 

за търговска сделка, за да се третира договорът като търговски в 

отношенията между двете страни по него /чл. 287 от ТЗ/. 

Приложимостта на общия режим на продажбата с предмет  

недвижими имоти е по-голяма поради техния специален режим. Той 

налага по-строги изисквания за формата /чл. 18 от ЗЗД/, които не могат 

да бъдат преодолени чрез прилагане на правната норма на  чл. 293, ал. 3 

от ТЗ.3 

Когато нотариалната сделка се предшества от 

предварителен договор, той следва да бъде сключен в писмена форма 

като условие за действителност. В тази връзка няма да е приложим чл. 

282, ал. 1 ТЗ спрямо предварителните договори за продажба на недвижим 

имот, тъй като презумпцията за мълчаливото приемане, допустимо при 

търговските сделки с друг предмет, при това между търговци в трайни 

договорни отношения, не може да замести необходимостта от изрично 

изявена външна воля в писмена форма.4 

 Специфика на търговските предварителни договори за 

продажба на имот е, че за писмена форма по силата на чл. 293, ал. 4 ТЗ се 

приема изявленията по факс или телекс. Достатъчно ще бъде да има две 

 
1 Славов, Н. Предварителният договор по българското право, С., 2012, с. 155 
2 На смесения характер между обективна и субективна система у нас при определяне на 

търговските сделки, обръща внимание Поля Голева, Търговско право, книга втора, С., 2002, с. 16. 
3 Вж. Герджиков, О. Търговски сделки. Книга по част трета на Търговския закон., С., 1997, с. 64. 
4 Вж. по въпроса Василев, Л., Скритата потребителска защита на Търговския закон. 
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насрещни отделни волеязивления, които са с еднакво съдържание, дори и 

да не са материализирани върху хартиен носител, за да се смята 

предварителния договор за продажба за сключен.  

Правните последици в случай на неизпълнение на задължението 

за сключване на нотариалната сделка за продажба при облигационните 

договори са уредени в чл. 92, ал. 2 от ЗЗД. Предварителното плащане на 

цена при търговските продажби на недвижим имот също има правното 

значение на задатък по силата чл. 334 от ТЗ.5 

По отношение на задължението за плащане на цената. 

разпоредбата на чл. 327, ал. 1 ТЗ доразвива правилото на чл. 200, ал. 2 

ЗЗД. 

Практически интерес представлява доколко могат недвижимите 

имоти да се приемат за „вещи за лично потребление” и приложим ли е чл. 

318, ал. 2 ТЗ. Наистина, изразът „вещи” сам по себе си не изключва както 

движимите, така и недвижимите такива, ако се следва разграничението на 

чл. 111 от ЗС.  От друга страна, неясно е дали предвид употребената дума 

„потребление” следва да се имат предвид само потребими вещи, или се 

разбира „използване”. В Решение № 2761 от 26.02.2013 г. по адм.д. № 

7740/2012 г., І ОТД. на ВАС, се приема, че: „Неоснователно е позоваването 

на чл. 318, ал. 2 от ТЗ, за да се изключат от кръга на търговските продажби 

тези на процесните вещи. Няма как апартаментите да се отнесат към 

вещите за лично потребление.”6 

Не би било приемливо обаче да се допусне приложението на чл. 

326, ал. 2 ТЗ, когато продажбата има за обект вещно право върху 

недвижим имот. Посочената правна норма се отнася до стоки от един и 

същ вид, които са родово определени, докато всеки недвижим имот е с 

 
5 Решение № 358 от 23.04.2010 г. по гр.д. № 172/2010 г., Г. О., I с-в на Апелативен съд - София 

6 В мотивите на цитираното решение се съдържа подробно изследване на критериите кога една 

сделка следва да се приеме за търговска и е направен изводът, че когато предметът и обемът на 

дейността на физическото лице като продавач го определят като търговец по чл. 1, ал. 3 от ТЗ, 

извършените от него разпоредителни сделки с недвижими имоти в рамките на една календарна година 

правят сделките търговски. „Щом с арг. от чл. 1, ал. 3 от ТЗ сделките са търговски за касатора /вж. чл. 

286, ал. 1 от ТЗ/, то са приложими правилата на търговските сделки и без купувачът да е търговец /чл. 

287 от ТЗ/.” 



неповторими индивидуални характеристики, които не дават основание да 

се прилагат усреднени цени за аналогични имоти7. Ако страните не са 

посочили начина на формиране на цената, самият договор за продажба на 

имота ще бъде нищожен поради липса на съгласие за съществени елементи 

от договора /чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД/.  

При търговските сделки по аналогия с чл. 42, ал. 2 от ЗЗД e 

налице висяща недействителност при липса на представителна власт, 

но до момента на узнаването и непротивопоставянето на търговеца, от 

чието име е сключена сделка без представителна власт, или 

евентуалното й потвърждаване /чл. 301 от ТЗ/8.  Специфично е, че при 

условията на чл. 301 ТЗ не е приложимо изискването за съобщаване на 

сделката по чл. 43 ТЗ.  Наред с други възможни начини, изразяващи се в 

съобщения или правни действия на търговеца, следва да се приеме, че е 

осъществено узнаване, когато има вписване в публичен регистър - напр. 

вписване на актове, с които се прехвърля право на собственост, или се 

учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право/ чл. 112, 

б. "а" от Закона за собствеността и чл. 4, б. "а" от Правилника за 

вписванията.9 

Изискванията, които се влагат в съдържанието на  „грижата на 

добър стопанин” съгласно чл. 63, ал. 2 ЗЗД, са по-ниски от определената в  

чл. 302 от ТЗ „грижата на добрия търговец”, който следва да прояви 

професионализъм и опит при осъществяване на търговската си дейност. 

 
7 Важен практически въпрос е, че на българския пазар не съществуват сигурни източници за 

статистика на цените на недвижимите имоти: все още не е изключение декларирането на по-ниска от 

действителната продажна цена; данните, публикувани от Националния статистически институт не 

включват цените, договорени по предварителни договори /те нямат вещноправен ефект и никъде не се 

води регистър за тях/; в сайтовете, рекламиращи оферти за недвижими имоти, се посочват желаните от 

продавачите, а не реално достигнатите на пазара цени и масово се наблюдава публикуване на обява за 

един и същ имот няколко пъти, често и с различна цена. 
8 Вж. Решение № 782 от 27.05.2011 г. по гр.д. № 1865/2009 г., Г. К., І Г. О. на ВКС 

постановено по чл. 290 от ГПК. Конкретният спор е бил относно действителността на делбата, при 

която участват всички съделители, но част от тях не са надлежно представлявани – в случая е 

липсвало решение на общото събрание на дружество, който орган е следвало да вземе решение за 

придобиване и отчуждаване на недвижими имоти. ВКС се е произнесъл, че следва да се приложи 

презумпцията на чл. 301 от ТЗ, която ще изключи нищожността поради липса на съгласие по чл. 26, 

ал. 1 ЗЗД.   
9 Решение № 202 от 06.02.2012 г. по т.д. № 87/2011 т., Т. К., ІІ Т. О. на ВКС, постановено по чл. 

290 от ГПК 



Според чл. 209 ЗЗД е нищожна продажба с уговорка за 

изкупуване, но търговската продажба допуска това - чл. 333 ТЗ.10 По 

своята правна същност клаузата за обратно изкупуване при търговската 

продажба прави сделката сключена под прекратително условие При нея 

купувачът става собственик, но може в определения срок продавачът да 

упражни правото си на изкупуване.11 

Различия се наблюдават и по отношение търговския залог по 

чл. 310, ал. 1, т. 1 и 2 ТЗ  и залога по чл. 150, ал. 1 ЗЗД. 

Когато на страната на длъжника по договор за продажба на 

недвижим имот са търговци, те ще се смятат солидарно отговорни по 

силата на чл. 304 от ТЗ. 

При преценка наличието на обективна невъзможност за 

неизпълнение на задължения по договора за продажба на недвижим имот12 

съдържанието на форсмажор – „непреодолима сила” по смисъла на чл. 306 

от ТЗ, е по-широко от това на  „случайно събитие”по  чл. 196, ал. 1 ЗЗД. 

Съществени за практиката са и въпросите за размера на 

договорената неустойка – в кои случаи нейната прекомерност създава 

възможност да бъде намалявана; има ли хипотези, при които ще е 

налице до нищожност на клаузата за неустойка; кой може да поиска 

„ревизиране” на размера на предварително определеното обезщетение в 

случай на неизпълнение.13 

Общият правен режим на договорите в чл. 92, ал. 2 ЗЗД 

предвижда възможност да се поиска по съдебен ред редуциране на 

договорения размер на неустойката поради нейната прекомерност. 

 
10В интересен казус при иск по чл. 19, ал.3 ЗЗД  за договор с предмет недвижим имот, сключен 

между търговци, съдът е приел, че клаузата за изкупуване е нищожна, след като няма срок за 

изкупуването, а волята на страните не може да се замести от императивни нормативни разпоредби, 

поради което не е приложим чл. 26, ал. 4 ЗЗД -  Решение от 03.01.2012 г. по т.д. № 731/2008 г. на 

Софийски градски съд, Т.О., VI - 5 състав. 

 
11 Решение № 6947 от 27.05.2009 г. По адм.д. № 1870/2009 г., І ОТД. на ВАС 
12 Въпросът е особено актуален при т.н. продажба на бъдещ имот в недовършена сграда. 
13 По тези въпроси  вж.  Маринова, Б. Сделките с имоти – права и отговорности. С., 2009,  с. 87. 
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Що се отнася до търговските сделки, които включват и 

продажбата на недвижими имоти, според чл. 309 от ТЗ е недопустимо  

намаляването поради прекомерност неустойката, дължима по търговска 

сделка, сключена между търговци. 

  В по-новата съдебна практика се препоръчва „преценката за 

нищожност на неустойката, поради накърняване на добрите нрави следва 

да се прави за всеки конкретен случай и то към момента на сключване на 

договора, а не към последващ момент.” С т. 3 на Тълкувателно Решение № 

1/15.06.2010 г. по т. д. № 1/2009 ОСТК на ВКС се приема, че не е нищожна 

клауза за неустойка в търговски договори, уговорена без краен предел или 

фиксиран срок.14 

Неплащането на част от договорената продажна цена 

като основание по чл. 87, ал. 3 ЗЗД за разваляне на договора следва да 

се преценява с оглед на значимостта на интереса на продавача-кредитор. 

При продажбата на изплащане според чл. 206, ал. 1 ЗЗД неплащането на 

вноски, които не надвишават 1/5 част от цената на веща, не дава 

основание за разваляне на договора, т. е. неизпълнение на парично 

задължение по договор под 1/5 част може да се приеме за явно 

незначителна. Този текст може да се приложи по аналогия и при 

продажбата на недвижим имот.15 При търговските продажби изрично в 

чл.335, ал. 2 ТЗ се посочва, че неплащането на част от цената, която не 

надвишава 1/5 от нея, не е основание за разваляне на сделката.  

Спрямо общите правила за покупко-продажба страната, която 

е сключила сделката при явно неизгодни условия и в условията на 

крайна нужда, може да се позове на чл. 33 от ЗЗД и да поиска 

унищожаването й. Търговският закон в чл. 297 изрично забранява 

 
14 Допълнителни указания за преценка доколко е налице нарушение на добрите нрави се дават в 

Решение № 88 от 22.06.2010 г. по т.д. № 911/2009 г., Т. К., І Т. О. на ВКС, постановено по реда на чл. 290 

от ГПК. 
15 Решение № 996 от 23.12.2009 г. по гр.д. № 295/2009 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС 

 



това в случаите договори, сключени между търговци. Неизгодността на 

една търговска сделка не е основание за нейната недействителност.16 

За сметка на това обаче, Търговският закон въвежда 

специфично основание за стопанската непоносимост по чл. 307 ТЗ, 

което е неприложимо при общата покупко-продажба по ЗЗД. Трябва да 

се подчертае, че в защита на интересите на търговеца-страна по 

продажбата на недвижим имот ще остане възможността при  

"драстичното" разминаване в насрещните престации да се твърди  

основанието за нищожност на договора, поради накърняване на добрите 

нрави, което ще бъде въпрос по преценка на фактите по делото и на 

правните изводи на съда.17 Разпоредбата на чл. 26, ал. 1, пр. 3 от ЗЗД 

предвижда нищожност на договорите, поради противоречието им с 

добрите нрави ще намери приложение и при търговските продажби на 

недвижими имоти по правилото на чл. 288 от ТЗ. 

По отношение отговорността при неизпълнение под формата на 

недостатъци уредбата на търговските продажби на недвижими имоти като 

цяло съвпадат с режима по чл.193 ЗЗД. Специфично задължение на 

купувача е визирано в чл. 324 ТЗ, съгласно който купувачът трябва да 

прегледа стоката и ако не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно 

продавача. В противен случай стоката се смята за одобрена като 

съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци., доколкото 

се изисква преглеждане и уведомяване под страх от загуба на права. 

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 

 
 16 Решение от 23.07.2007 г. по ВАД № 16/2006 на Арбитражния съд при БТПП. 

 
17 Определение № 307 от 23.04.2010 г. По т.д.  № 952/2009 г., Т. К., І Т. О. на ВКС 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=2398835&Category=normi&lang=bg-BG
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уговореното, че се касае за нещо различно, то безспорно е, че текстът на 

чл. 324 ТЗ ще се прилага и в този случай. 

 За търговски продажби на недвижим имот при искове по чл. 

365 от ГПК е предвиден и специален процесуалния ред в случай на 

съдебни – Глава тридесет и втора Производство по търговски спорове. 

Направеното сравнение на последиците, свързани с търговския 

характер на договора за продажба на недвижим имот, без да е 

изчерпателно, цели да изостри вниманието на контрагентите с оглед 

възможни неизгодни за тях последици при уреждане на отношенията им. 

 


