СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ И ПОДОБРЕНИЯ ПРИ
УЧРЕДЕНА СУПЕРФИЦИЯ СРЕЩУ ПОСТРОЯВАНЕ НА
ГОТОВИ ОБЕКТИ
Доц. д-р Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 9/2015
Практиката познава случаи, когато учреденото право на строеж
срещу построяване на готови обекти /известно като «обезщетеине»/ не
поражда договореното правно действие.
В основата на съдебното отстранение /чл. 189 ГПК/ стои
невъзможността на преобретателя да придобие вещно право поради
непритежаването на същото от прехвърлителя, въпреки, че продажбата на
чужд имот не води до нищожност на сделката.
„Надлежното реализиране правото на купувача да развали договора
по съдебен ред, съгласно чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, към която норма препраща
чл. 189, ал. 1 от ЗЗД, не е обусловено от допълнителни законови
изисквания, след като е доказано пълното неизпълнение на задължението
на продавача да прехвърли на купувача правото на строеж и правото на
собственост върху сграден фонд, свободни от права на трети лица, и е
безспорно, че купувачът е добросъвестен. В производството по чл. 189, ал.
1 ЗЗД ищецът не следва да доказва, че е изправна страна по договора,
предвид липсата на такова законово изискване.”1
Ако се стигне до принудително изпълнение върху имота – обект на
суперфицията и се извърши публична продан, по силата на чл. 175, ал. 1 от
ЗЗД ще бъде погасено и вещното право на строеж, учредено след първата
ипотека. От извършването й отпада и действието на вписването на това
вещно право. За този резултат третите лица не могат да бъдат пряко
уведомени чрез заличаване на вписването на правото на строеж. Те обаче
могат да узнаят за него посредством заличаването на предхождащата го
ипотека, което става по реда на чл.19, ал.2 от Правилника за вписванията.
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Решение № 140 от 19.05.2006 г. на ВКС по т. д. № 693/2005 г., ТК, II о,

След настъпване на последицата на чл.175, ал.1 ЗЗД, на собственика на
земята не могат да бъдат противопоставени вещни права нито от бившия
носител на правото на строеж, нито от трети лица, с които той е договарял
относно това право.2
Опасност от евикция в случай на сключване на нотариална сделка в
изпълнение на Предварителния договор «Съгласно чл. 188 ЗЗД продавачът
отговаря, щом трето лице има права върху продадената вещ, които може да
противопостави на купувача в две хипотези. В първата хипотеза третото
лице е предявило правата си и купувачът вече е отстранен от вещта, която
е купил, въз основа на съдебно решение по иск на трети лица - налице е
осъществена евикция. Във втората хипотеза правата на трето лице само са
предявени по съдебен ред или дори още не са предявени, но могат във
всеки момент да бъдат предявени и противопоставени на купувача. Вещта
още не му е отнета, но съществува реална заплаха от това - налице е
евентуална евикция. Законът не прави разлика между реализирана или
предстояща евикция, защото и в двата случая става въпрос за пълно
неизпълнение или неточно изпълнение на задължението да се прехвърли
правото
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собственост,

за

налични

права
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противопоставими на купувача, вече реализирани или които ще се
реализират в бъдеще».3
Отношенията между собственика-учредител и строителя-приемател
на правото на строеж в случай, че границите на имота – обект на
суперфицията се окажат различни, също следва да се уредят съобразно
правилата на евикцията, /чл. 190, ал. 2 от ЗЗД/.
В резултат на разваляне на договора за учредяване на суперфиция
срещу строителство на готови обекти правото на строеж се връща в
патримониума на собственика на земята. Последният ще стане и
собственик на всичко, трайно прикрепено към нея, в случая - построеното,
по силата на приращението /чл. 92 от ЗЗД/, а суперфициарят, който вече е с
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несъществуващо право, ще има единствено възможността да търси
обезщетение за направените подобрения.4
В правната доктрина са разработени различни определения за
подобрения5, но най-общо може да се каже, че подобренията са разноски,
които не са необходими за запазване и текуща поддръжка на имота, но с
извършването на които се повишава цената му.6 Подобренията имат
веществен характер, трайно прикрепени са към земята и придават поголяма стойност на недвижимия имот.
Въпросът доколко е налице трайно прикрепване на по принцип
движими вещи може да възникне в практиката, когато сградата е вече в
много напреднал етап на строителство и се извършват довършителни
работи преди окончателното пускане в експлоатация на обекта. Възможно
е договореното състояние да не е предаване „на шпакловка и замазка”, а
„до

ключ”,

което

принадлежности,

включва

напр.

наличие

оборудване

със

на

всички

санитария,

функционални
поставяне

на

индивидуални отоплителни котлета и др. Среща се и договореност за полуксозно изпълнение, което изисква самостоятелните обекти да са
снабдени с кухненско оборудване и вградено обзавеждане; проектъ може
да включва „висящи тавани”. Единствено чрез изслушване на съдебна
техническа експертиза може да бъде преценено във всеки отделен случай
дали конкретна движима вещ е станала неотделима принадлежност към
недвижимия имот и ще доведе ли отделянето/демонтажа й до повредата на
последния. В крайна сметка, оценката на подобренията ще зависи и от тези
фактически обстоятелства. Не следва да се приемат за подобрения вещи,
които могат да бъдат разделени от основната вещ без значително
затруднение и без това да води до съществени повреди върху последната,

Това право на собственика на земята, както и правото на суперфициара да получи стойността на
построеното, са мотивирани в Решение № 607/2002г ІІ г.о. на ВКС и в Решение. № 453/ 86г І г.о. на ВСвж. Вещното право на строеж, С., 2004, Р. Соломон, с. 11.
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Вж. Преглед на различните становища – Дачев, Иво., Правен режим на подобренията в недвижими
имоти., С., 2013, с. 49 и сл.
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Боянов Г., Вещно право, С., 1994, с. 228., цит. по Георгиев, Ал., Подобрения в недвижим имот,
извършени от държател., сп. Собтвеност и право, бр. 8/2008г.
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които ще намалят стойността на имота спрямо състоянието преди
прикрепването.7
Срещат се случаи, когато предприемачът е поставил леки постройки
– напр. бараки, обитавани по време на строителството от работниците.
Макар и по повод метални гаражни клетки, полезни са правните доводи,
свързани с възможността за преместване на обекта: „Понятието
"преместваеми" е пояснено с израза "които не са трайно свързани с терена"
и обективира възможността обектът да бъде демонтиран без разрушаване и
преместен на друго място. С изменението на чл. 56, ал. 1 ЗУТ /ДВ бр.
103/2005 г./ изразът " които не са трайно свързани с терена" отпадна,
поради което начинът на прикрепяне на обекта към терена вече е без
значение, но същият трябва да бъде преместваем.” 8
Практиката познава случаи на колизия между интересите на
строителя, който иска да вдигне подобренията /например, за да използва
строителните материали или дограмата, след като ги отдели от обекта/ и
собственика на земята, който иска да ги задържи. Следва да се приеме, че
след като има трайно прикрепване, вдигането на подобренията ще
представлява разрушаване на това, което вече следва правния статут на
земята по силата на приращението и приоритетът трябва да се даде на
собственика на терена.9 „Владелецът няма право да вземе със себе си
направените подобрения, тъй като това би довело до увреждането на
чуждата вещ. Той загубва притежаваните от него права върху трайно
прикрепените подобрения поради автоматичното действие на принципа на
приращението (superficies solo cedit - чл. 92 ЗС), респективно на правилото
за присъединяването (чл. 97 ЗС).”10 Нещо повече – собственикът има право
да защити правата си върху подобренията с негаторен иск.
Тълкуването, дадено в Постановление № 6 от 27.12.1974 г. на
Пленума на ВС, е основополагащо за съдържанието на термина
Адамова, Агл., Подобрения в чужд имот, Сп. „Собственост и право”, бр. 11/2003
Решение 2881 от 20.03.2006 г. по адм.д. № 523/2006г., ІІ отд. на ВАС
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Аналогично е становището и на Кр. Цончев, Подобренията, С., 2001, с. 255.
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„Премахване на подобрения в чужд имот за сметка на владелеца – подобрител”, Ставру, Ст.,
Сп. „Собственост и право”, бр. 1/2006
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„подобрение”.

В него се обръща внимание на необходимостта да се

изследва доколко чрез влагане на труд и средства владелецът е допринесъл
за увеличаване стойността на владения имот. Задължително е да се прави
разграничение и да не се смесват увеличената стойност на имота с
разходите за това увеличение. В цитираното постановление се посочва, че
не е налице подобрение на недвижим имот, когато обектът, с който се е
увеличила стойността на имота, представлява изграден в него незаконен
строеж, който според изискванията на закона подлежи на премахване. Във
връзка с разглежданото правоотношение по учредяване на суперфиция
срещу изграждане на готови обекти следва да се подчертае, че не може да
се третира като подобрение извършеното строителство11, ако то не
съответства на нормативните изисквания или да одобрения инвестиционен
проект. Незаконното строителство подлежи на събаряне, което само по
себе си ще представлява допълнителен разход, а не увеличаване на
имуществото. В такова ще се превърне и законно започнато строителство,
за което е изтекъл срокът на разрешението за строеж /чл. 153, ал. 2 от ЗУТ/,
без сградата да е достигнала етап „груб строеж” .
Въпреки това, подлежащите на премахване незаконни строежи се
заплащат, ако собственикът на имота желае да ги запази /Определение №
281 от 17.04.2012 г. по гр.д. № 466/2011 г., Г. К., І Г. О. на ВКС, което
препраща към т. ІІ.7 на ППВС № 6 от 27.12.1974 г на ВС/.
Важен

въпрос

при

уреждане

взаимоотношенията

по

повод

подобренията, извършени от строителя, е размерът на обезщетението,
което му се дължи.
В решение № 532 от 11.06.1994 г по гр. д. № 382/94 г., I г.о. на
Върховния съд на РБългария е направено разграничение между правото на
необходими разноски, на подобрения като увеличената стойност на имота
и на действително изразходваните средства при недобросъвестно владение
или т.нар. обикновено владение. Дадени са определения на това какво
представляват подобренията, като дефиницията е, че това са такива
11

Същото приема и Димитров, М. Договорът за строителство., С. 2012, с. 122.

нововъведения в имота, които изменят недвижимата вещ и не са били
необходими за запазването и съхраняването на имота.
Обемът на правата на строителя ще зависят от това каква правна
квалификация ще се даде на упражняваната от него фактическа власт
върху поземления имот.
„Отхвърлена е установената с ТР № 85 от 02.12.1968 г. по гражд. д.
№ 149/68 г., ОСГК на ВС практика при наличие на правоотношение по
договор или друг юридически акт, с който се отстъпват права,
произтичащи от право на собственост или вещно право върху чужда вещ,
упражняващият фактическата власт върху имота да се счита винаги за
държател, а не за владелец”.12
В ППВС № 6 от 27.12.1974 г. за правата на лицата за подобрения се
поставят в зависимост от качеството им – владелци или държатели, като се
отделя внимание на начина за определяне на обезщетението според
добросъвестността на владелеца. При липса на правно основание, годно да
прехвърли/създаде вещното право/, строителят ще има правния статут на
държател по чл. 68, ал. 2 от ЗС. В случаите, когато сделката е нищожна, в
сила ще бъдат правилата на приращението, произтичащи от чл. 92 на ЗС.
Построеното върху земята принадлежи на собственика й, доколкото след
развалянето няма да намери приложение чл. 63 от ЗС, а обезщетението ще
се определи по общите правила за неоснователно обогатяване съгласно чл.
59 от ЗЗД .
Недопустимостта

подобрителят

да

бъде

обезщетен

по

привилегирования режим на чл. 72 от ЗС се свързва с обратното действие
на развалянето, независимо дали от това дали владелецът е бил
приобретател по нищожен, унищожен или отменен с обратна сила акт,
независимо от добросъвестността към момента на извършване на
подобренията.13

Георгиев, Ал., Подобрения в недвижим имот, извършени от държател., сп. Собтвеност и право, бр.
8/2008г.
13
Василев, Л., Българско вещно право., С., 2001, с. 66.
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Когато се стига до разваляне на договорната връзка, трябва да се
държи сметка, че към момента на извършване на подобренията е било
налице правно основание, годно да създаде вещно право на строеж в
полза на строителя и той е действал със съзнанието, че ще стане
собственик на построеното.
Тази правна логика води до необходимостта да се отчете доколко
договорното правоотношение между страните се разваля с действие за в
бъдеще, или на това разваляне се дава обратно действие.
Съществен въпрос е какво е действието на развалянето на договора:
„Ако развалянето на договора има обратно действие, носителят на право
на строеж ще има правата на обикновен владелец и ще може да иска от
собственика на земята да му плати стойността на построеното по
правилото на чл. 74, ал. 1 ЗС. Обратно, ако развалянето има действие за в
бъдеще, носителят на правото на строеж ще има правата на добросъвестен
владелец и ще може да иска от собственика на земята да му плати
стойността на построеното по правилото на чл. 72 ЗС.”14
При развалянето на договора с обратно действие на строителясуперфициар следва да бъдат признати права на добросъвестен владелец и
поради това има право на увеличената стойност и на необходимите
разноски.15
Задължително е да се има предвид, че тези права се отнасят
единствено относно начина на обезщетяване за направените подобрения, а
не го превръщат в добросъвестен владелец, който би имал и правото да
придобие построеното чрез кратко петгодишно давностно владение.16
Заслужава внимание и доколко собственикът на земята може да иска
от строителя да премахне построеното, вместо да заплаща обезщетение за
14

Такъв казус по повод учредено право на строеж и построено едно ателие е предмет на Решение №
607/2002г ІІ г.о. на ВКС, в което е прието, че развалянето на договора има обратно действие и ще влезе в
действие принципът на приращението, т.е. собственици на ателието ще се окажат собствениците на
земята, а на суперфициара ще се предостави правото да получи стойността на построеното - вж. Розанис,
С. Вещното право на строеж, С., 2004, с. 11
15 Същото становище поддържа и А.Адамова, „Подобренията в чужд имот”, сп. „Собственост и право”,
бр. 11/2003г
16
Вж. Решение № 2128 а от 18.09.1964г по гр.д. № 1128/1964т, цитирано Георгиев, Ал., Практически
въпроси на собствеността. Промлеми на гражданския и търговския оборот. , С., 2009, с. 164

него. Приема се, че такова право собственикът на земята няма.17 Това
становище заслужава да бъде споделено, още повече в случая, след като
строителството е осъществено при действието на договорно отношение,
съответно – направено е в изпълнение на задължение, очевидно със знание
и без противопоставяне на собственика, няма аргументи да се изиска от
суперфициара с отпаднало право да събори подобренията. Изрично следва
да се подчертае, че разглежданата хипотеза не касае подлежащото на
премахване строителство като незаконно.
Интересите на страните относно подобренията касаят начина и
времето на определяне на стойността им. Съществено за строителя е и
дали извършените СМР ще бъдат оценени като такива, или резултатът ще
се смята за изграждане на самостоятелни обекти, чиято пазарна стойност
без съмнение е по-висока.
Полезни в тази насока са и мотивите на решение № 532 от
11.06.1994 г по гр. д. № 382/94 г., I г.о. на Върховния съд на РБългария. В
него се казва, че е задължително е да се определи каква е била стойността
на имота преди и след извършване на подобренията, като меродавна е
придадената стойност по действителни пазарни цени към момента към
съпоставката, доколкото подобренията все още съществуват, а не на
фактически правените разходи за вложените труд, средства и материали.
От значение за ефективното упражняване на правото на обезщетение
за подобренията е погасителната давност.18 Срокът й следва да бъде
определен на петгодишен по правилата на чл. 110 от ЗЗД. 19 Повече
въпроси поставя началния момент.
Съгласно изричните разпореждания на чл. 114, ал. 2 ЗЗД, ако е
уговорено вземането да стане изискуемо след покана, давността започва да
тече от деня, в който задължението е възникнало. Това се отнася и за

Боянов, Г., Вещно право., С., 2009, с. 94.
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настоящия случай, защото погасителната давност се прилага не само към
вземания, но и към облигационните субективни права.20
С т. 7 от ППВС № 1/1979 г. е уреден въпросът за приложението на
чл. 114, ал. 1 ЗЗД, т. е. за деня, от който вземането при различните
хипотези на чл. 55 ЗЗД става изискуемо и от който ден започва да тече
съответният давностен срок. За третия фактически състав на чл. 55, ал. 1
ЗЗД (отпаднало основание), основанието е налице към момента на
извършване на престацията, поради което тя не може да се иска обратно,
докато то съществува.21 Затова вземането става изискуемо от деня, в който
отпада основанието. Изискуемостта на вземането на владелеца следва да се
обвърже с разваляне на договора за учредяване на правото на строеж,
което става по съдебен ред. Това е „момента на прекъсване на владението,
от превръщането му в държане със съгласието на собственика или найкъсно от деня, когато владението бъде смутено от собственика по исков
ред, например чрез предявяване на ревандикационен иск.” 22
Началният момент на правото да се търси обезщетение има
отношение освен с момента, в който собствеността върху постореното
преминава към собственика на земята като приращение, и към въпроса за
риска от погиването на подобрението. В правната доктрина и в съдебната
практика е аргументирана тезата, че рискът и в тези случаи следва да се
носи от собственика /на земята/ по принципа res perit domino, ако се
приеме, че чл. 92 от ЗС има автоматично действие. Наред с това обаче,
строителят-кредитор има правото да получи обезщетение, определено към
датата на съдебното решение – т.е. излиза, че ако към този момент
подобрението не е налице, няма да му се дължи нищо.23
Процесуалните

възможности

за

реализиране

на

правото

на

строителя-суперфициар на обезщетение за направените подобрения преди
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разваляне на договора за суперфиция, включват възражение за право на
задържане.
Трябва да се има предвид, че срокът на давността за реализиране на
правото да се иска обезщетение за направените подобрения не се спира,
когато е упражнено правото на задържане.24
Строителят има право на задържане за подобрения, извършени в
имота, за вземанията си срещу собственика за тях /чл. 91, ал. 1 от ЗЗД/.
Поставя се въпросът дали това право ще се запази, ако междувременно
бъде извършена разпоредителна сделка с имота и ще има ли действие
правото на задържане спрямо третото лице – преобретател, което не
отговаря за задълженията на праводателя си. В ТР № 48/03.04.1961г на
ОСГК на ВС разглежданият казус се свързва с добросъвестността на
купувача и правото на задържане на подобрителя се признава само спрямо
недобросъвестния преобретател.25
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