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Изследването на собствеността при учредяването на суперфиция 

срещу строителство на готови обекти (известно като «обезщетение») е 

необходимо да се проведе с оглед страните при договарянето, при това не 

само относно  земята – обект на суперфицията, но и с оглед притежавана 

самостоятелна сграда или отделен обект в такава, построени върху същия 

терен, за които се предвижда тяхното събаряне. 

В практиката често възникват случаи на обикновена съсобственост 

върху земята – обект на суперфицията.  

Допустимо е разпореждането с идеална част от правото на строеж. 

Всеки от съсобствениците на общ парцел може и самостоятелно да 

отстъпва принадлежащото му частично право на строеж. Както е известно, 

при продажбата на идеална част от съсобствен имот е създадена специална 

процедура във връзка с правото на изкупуване на останалите 

съсобственици (чл. 32 от ЗС).  

 Практиката е наложила сключването на предварителни договори при 

учредяване на суперфиция срещу строителство на готови обекти в 

сградата.  

Съдебната практика приема, че поради облигационния, а не вещен 

характер на предварителния договор, този ред не се прилага, а 

възможностите на заинтересования съсобственик с право на изкупуване се 

свързват с момента на разпореждането – сключване на нотариална сделка в 

изпълнение на предварителния договор или от влизане в сила на 

решението, с което е уважен иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД в специалното 

съдебно производство по чл. 362 – чл. 364 от ГПК . 



Действието на предварителен договор за продажба,  съответно – на 

правото на строеж върху целия имот, сключен само от някои от 

съсобствениците, следва да се прецени в частта извън притежаваните от 

тях идеални части като обещание за продажба от несобственик1 - 

договорът няма да е нищожен поради липса на предмет, но няма да породи 

правно действие за останалите съсобственици, а всички облигационни 

права и задължения ще се породят само между купувача и продавача по 

предварителния договор. Съдът има право да обяви за окончателен 

предварителен договор по реда на чл 19, ал. 3 от ЗЗД за част от 

уговорената с предварителния договор престация2, която е собственост на 

обещателя към момента на вписване на исковата молба3. Ако строеж бъде 

започнат въпреки липсата на съгласие от страна на останалите 

съсобственици, последните могат да искат неговото прекратяване на 

основание чл. 109, ал. 1 ЗС. Ако обаче останалите съсобственици са 

съгласни да се извърши строежът, суперфициарът ще може да упражни 

своето право на строеж. Той ще стане собственик на съответна идеална 

част от изградената постройка въз основа на придобитото право на строеж, 

което ще изключи приращението само относно правото на собственост 

върху парцела на праводателя му. Правата на останалите съсобственици на 

общия парцел няма да бъде засегнати и те ще станат собственици на 

припадащите им се части от новопостроената сграда съгласно чл. 92 от ЗС. 

Въпреки това смятам, че е наложително участието на всички 

съсобственици при учредяването на суперфиция в разглежданото 

правоотношение с оглед застрояването на имота и получаването на готови 

обекти в сградата. 

 
1 Ставру, Ст. Съсобственост. Правни аспекти. С.,2010 с. 153, който препраща към Русчев, Ив. Действия на 

разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. Годишник на СУ „Климент Охридски”, Юридически 

факултет, т. 85, 1992, с. 131. 
2 По въпроса за делимост на престациите по предварителния договор за продажба на недвижим имот – вж. 

Решение № 101 от 20.04.2011 г. по гр.д. № 776/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС 
3 Решение № 537 от  08.07.2010 г. по гр.д. № 349/2009 г., Г. К., ІІІ г.о. на ВКС; също Решение № 101 от 

20.04.2011 г. на ВКС, ІІІ г. о., по гр. д. № 776/2010 г. 
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При  учредяване право на строеж е необходимо съгласието на всички 

съсобственици за суперфицията, за да може след реализирането му и 

построяване на сградата да се трансформира в право на собственост върху 

постройката, отделно от земята под нея4. Ако строеж бъде започнат 

въпреки липсата на съгласие от страна на останалите съсобственици, 

последните могат да искат неговото прекратяване на основание чл. 109, ал. 

1 ЗС . 

 Ако някой от съсобствениците твърди, че е станал индивидуален 

собственик на целия имот, той следва да представи доказателства, че 

съсобствеността е прекратена. Това може да е станало в резултат на 

придобиване на идеалните части (чрез правна сделка с  останалите 

съсобственици,  по наследство, по давност, чрез публична продан). 

Особено внимание заслужава делбата като най-често наблюдаван способ за 

ликвидиране на съсобствеността. Когато се представят документи за из-

вършена делба и продавачът твърди, че след нея е станал единствен собст-

веник на имота, необходимо е да се изследва действителна ли е делбата. 

Основният риск е дали в делбата са участвали всички съсобственици, в 

противен случай тя ще е нищожна. Затова е препоръчително да се изискат 

предходните документи, представени за извършване на делбата – тези, до-

казващи правото на собственост, евентуално -  удостоверения за наследни-

ци и др.  

Трябва да се отбележи, че голяма част от имотите се придобиват по 

време на брака, затова въпросът за съпружеската имуществена общност, 

представлява сериозен интерес и при учредяването на суперфиция срещу 

„обезщетение”. Докато трае бракът общността може да бъде променяна по 

съгласие на съпрузите в режим на разделност; чрез сключване на брачен 

договор или в резултат на съдебно производство по силата на закона: с 

влизане в сила на съдебно решение за откриване на производство по 

 
4 Решение № 433 ОТ 05.06.2009 г. по гр.д. № 843/2008 г., Г. К., І Г. О. на ВКС 



несъстоятелност спрямо съпруга - едноличен търговец или неограничено 

отговорен съдружник (ново основание по чл. 27, ал. 5 от Семейния кодекс, 

във връзка с чл. 614 от Търговския закон). 

Това ще изключи правата на съпруга – несобственик върху обектите, 

получавани като обезщетение срещу отстъпеното право на строеж. 

Съществуват и редица усложнени хипотези, свързани с 

притежанието на имотите, придобити по време на брака, които следва да се 

имат предвид при учредяването на суперфиция срещу строителство: 

 а)  При делба на имот – индивидуална собственост на единия 

съпруг 

Когато всеки от съделителите придобива отделен имот или реално 

обособима част от имот, полученото при делбата имущество остава лична 

собственост само на единия съпруг. Има ли обаче уравняване на дяловете с 

пари, съпружеската общност от дела на съпруга-съделител става идеална 

част, съответстваща стойностно на това изравняване с пари. Аргументът за 

това е, че изплащането е станало с парични средства, които са били 

съпружеска общност. 

 б) При придобиване на имот въз основа на давностно владение 

Приема се, че определящо за включването на имота в съпружеска об-

щност е изтичането на срока на придобивната давност по време на брака, 

независимо дали владението е започнало преди брака. 

 в)  При изградена постройка през време на брака върху терен – 

индивидуална собственост 

Ако по време на брака бъде изградена постройка върху земя – 

индивидуална собственост на един от съпрузите, тя ще стане съпружеска 

имуществена общност. Определящо е дали построеното представлява са-

мостоятелен обект на вещни права. Ако това е така, то става съпружеска 

имуществена общност (гараж, нов етаж със сервизни помещения). Има ли 

построеното несамостоятелно значение (пристройка на една стая, над-



стройка на таван), само единият съпруг става собственик на построеното. 

Изградените по време на брака сгради върху съсобствен имот на единия 

съпруг с трето лице не стават имущество съпружеска имуществена 

общност. „ Придобитите от собствениците на терена (без учредена 

суперфиция) на основание приращение сгради се подчиняват на режима на 

съсобствените вещи по чл. 30 и сл. ЗС във вр. с чл. 92 ЗС. Недопустимо е 

една определена идеална част от тази съсобственост да бъде подчинена на 

режима на друг вид съсобственост, този на съпружеска имуществена 

общност, тъй като не може от един и същ правопораждащ юридически 

факт да възникнат два вида съсобственост. Не може една законова 

презумпция (за съпружеска имуществена общност) да се обори с друга 

законова презумпция - тази на приращението по чл. 92 ЗС във вр. с чл. 30, 

ал. 1 ЗС. Под вещи следва да се разбират само самостоятелни обекти на 

право на собственост, не и идеални части от вещи. След като е придобита 

само идеална част от една съсобствена вещ, то не може да се приеме, че 

придобитото се подчинява на два различни режима на съсобственост”5.  

По същата правна логика би следвало да се приеме, че ако към 

поземления имот в резултат на регулация бъде придадена някаква площ, 

която няма самостоятелно значение и е незначителна, тя няма да доведе до 

съсобственост върху земята.   

 г)  Придобиване на имот, който се изплаща по време на брака 

Решаващ е моментът на придобиване на собствеността по възмезден 

начин, който се свързва със съставянето на документ, легитимиращ лицето 

като собственик. Обикновено става дума за нотариален акт за покупко-про-

дажба, но може да бъде също нотариално заверен договор за доброволна 

делба или продажба на наследство; съдебно решение; договор за покупка 

 

5 Решение № 58 от 03.02.2009 г. по гр.д. № 5534/2007 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС 
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на имот – държавна или общинска публична собственост; решение на по-

землената комисия. 

 д) Предварителните договори и включването на имота в 

съпружеската имуществена общност 

Когато фактическото владение върху имота е започнало и цялата це-

на на имота е била платена преди брака, въпреки че сключването на сдел-

ката в нотариална форма е станало през време на брака, имотът не влиза в 

съпружеската имуществена общност поради липса на принос на другия 

съпруг. Във всички останали случаи се прилага общият принцип и самият 

факт на юридическо придобиване на имота по време на брака води до 

включването му в съпружеската имуществена общност. 

е) при трансформация на лично имущество  

По силата на чл. 23 от СК лични ще са вещните права, ако са 

придобити в резултат на преобразуване на лично имущество, доколкото 

ако частично в придобиването участва и другия съпруг и е налице 

незначителност на тази част. 

При липсата на законов критерий за преценка на "незначителността", 

какъвто се съдържа в разпоредбите на чл. 206, ал. 1 ЗЗД относно 

продажбата на вещи, чл. 335, ал. 2 ТЗ относно търговската продажба и др., 

тя се преценява преди всичко с оглед на процентното съотношение на 

"трансформираната" част спрямо целия имот, определено чрез 

аритметична пропорция между паричната равностойност на 

преобразуваното лично имущество и общата цена на новопридобития 

имот. В крайна сметка "незначителността" на трансформираната част от 

имота е въпрос на конкретна фактическа преценка, като се изхожда от 

справедливостта. Поради това е редно тя да се преценява и като абсолютна 

стойност с оглед на жизнения стандарт на съпрузите6. 

 
6 Решение № 78 от 20.04.2011 г. по гр.д. № 491/2010 г, Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС 

 



ж) имуществото на съпруга-търговец 

В новия Семеен кодекс вече има изричен текст  - чл. 22, ал. /3/, 

според който се признава личния характер на вещните права, придобити от 

съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на 

търговската му дейност и включени в неговото предприятие. 

з) Важно е да се има предвид, че в някои случаи правата на съпруга-

несобственик трябва да бъдат съобразени при договарянето на учредяване 

на суперфиция срещу построяване на готови обекти. Ще следва да се вземе 

съгласието на съпруга-несобственик  при статут на имота „семейно 

жилище” (дефиницията на термина се съдържа в чл. 24 от СК); 

ограниченията не се отнасят до недвижим имот, в който фактически живее 

семейството, но се води включен в актива на юридическо лице, в което 

съпругът  е съдружник/едноличен собственик. 

Възможно е право на строеж да се учредява при условията на 

съсобственост върху земята като обща част на сграда-етажна 

собственост. 

По силата на чл. 38, ал. /1/ от ЗС, общи на всички собственици са 

земята, върху която е построена сградата, и дворът.  

Това правило може да се приеме за меродавно единствено в случай, 

че всички собственици на самостоятелни обекти са и съсобственици на 

терена и ако те изрично са изразили воля дворното място да бъде обща 

част, тъй като земята няма характеристиката на обща част по 

предназначение.  

 Могат да възникнат спорове, породени от интересите на 

собствениците на земята и носителите на правото на строеж, когато един 

терен е застроен и в него има сграда –етажна собственост. 

В решение № 431/31.05.2004г по гр.д. № 708/2003г, ІІ г.о., ВКС, се 

разглеждат отношенията по повод разпореждане с част от идеални части от 

дворното място в полза на собствениците на сградата, за която земята не е 



обща част7. Съдът е приел, че не е налице нищожност поради невъзможен 

предмет по смисъла на чл. 26, ал. 2 ЗЗД и че е допустимо разпореждането 

на един от съсобствениците на земята, която не е съсобствена на всички 

собственици на обекти в сграда в режим на етажна собственост. В случая 

не е налице хипотезата на чл. 38 от ЗС, защото става въпрос за дворното 

място, а не за земя, върху която е построена сградата. 

 

7 „Нотариалното производство в светлината на новата съдебна практика”, съставител: Весела Ивчева, С., 

2008, с. 311 


