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Актуален въпрос при покупката на самостоятелен обект в сграда – 

етажна собственост е този за възможностите на изполване на земята, 

инфраструктурата и други обекти върху нея. 

Правното основание за ползване на земята може да бъде различно: 

1. Като елемент от правото на собственост/съсобственост 

върху терена. 

2. Като обща част на етажната собственост. 

3. Като елемент – неотменима част от правото на строеж по 

чл. 63 от Закона за собствеността 

4. Предоставяне от собственика на земята чрез договаряне по 

реда на чл. 64 от Закона за собствеността. 

5. Предоставяне на ползването чрез облигационни договори: 

- при наемни отношения; 

- безвъзмездно ползване . 

Първата хипотеза е наличието на съсобственици на земята, които не 

съвпадат с притежателите на самостоятелни обекти в сградата. 

Общият принцип е, че когато част от собствениците на 

самостоятелни обекти не са съсобственици на земята, решението за 

ползването й, както и на всички обекти по приращение към нея, се 

определя само от собствениците на земята.1 

Участието в съсобствеността на дворното място наред с етажните 

собственици на трето лице, чуждо на етажната собственост, обуславя 

 
1 Решение № 661 от 2.11.2010 г. по гр. д. № 1437/2009 г. на ВКС, I г.о.  по реда на  чл. 290 ГПК. 
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обикновена съсобственост върху терена.2 

Притежателят на учредено право на строеж върху самостоятелен 

обект от построената сграда - етажна собственост не придобива само на 

това основание право на някаква квота от правото на собственост върху 

терена. В тези случаи начинът на ползване на земята следва да се реши по 

реда на чл. 32, ал. 2 от ЗС, защото не е приложима правната норма на чл. 

40 от ЗС.3 

Особено голямо значение има въпросът за вещните права върху 

земята като обща част на етажната собственост. 

Земята не във всички случаи на застрояване със сграда, в която 

отделните обекти принадлежат на различни лица, е обща част, тъй като 

собствеността върху етажи или части от етажи може да бъде прехвърлена и 

без земята съгласно чл. 63, ал. 2 ЗС.4  

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

земята, върху която е построена сградата, и дворът.  

Само когато има пълна идентичност между собствениците на 

самостоятелни обекти и собствениците на терена и е налице съответното 

съгласие у тях, дворът е обща част за сградата по предназначение.5 В такъв 

случай общите части, в това число и земята, са съсобствени между всички 

етажни собственици и ще се прилага чл. 31, ал.1 от ЗС. 

 Дворът извън застроената му част не е обща част по естеството си, а 

по предназначение, защото етажната собственост може да съществува и 

без него. Като обща част по предназначение, неговият статут би могъл да 

бъде променен по общо съгласие на собствениците или по разпореждане 

на закона. Възможно е още преди да учреди правото на строеж, 

 
2 Решение № 481/25.05.2011 г. по гр. д. № 979/2009 г. на II ГО на ВКС 

3 В този смисъл: Решение № 661/10.02.2010г на ВКС, І г.о 

4 Решение № 181/07.07.2011 г. по гр. д. № 1159/2010 г. на II ГО на ВКС 

5Решение № 124/20.10.2014 г. по гр.д.№ 2054/2014 г. ІІ г.о. ВКС 
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собственикът да е взел решение земята да бъде обща част, като няма 

нормативно определена форма за това, а волята му може да се определя по 

различни начини. Израз на такава воля може да бъде одобряването на  

строителни книжа за жилищната сграда, когато наред с това  е изготвен 

проект и за целия поземления имот, в който е предвидено изграждането на 

басейн, паркоместа, озеленяване, полагане на настилки и други, означава, 

че страните са изразили воля поземления имот да обслужва сградата и 

самостоятелните обекти в нея и да се ползва изцяло от собствениците на 

тези обекти.6  

 Важно е съдържанието и обема на правото на ползване на земята, 

което  собствениците на обекти в сградата имат по силата на 

притежаваното от тях право на строеж по силата на чл. 64 от  ЗС. 

Притежателите на самостоятелни обекти в сградата, когато земята не 

е обща част или тяхна съсобственост, имат определено от закона право на 

ползване, което е неотменим елемент от правото им на строеж7. 

То е свързано с осигуряване ползването на построения обект по 

предназначение и е право, което не е обвързано с каквито и да е 

задължения (освен, разбира се, общата забрана да не се пречи на други 

лица с някакви права върху земята).  

Обемът му се определя според техническите изисквания за 

прилежаща площ към сградата. Уговорка за изключване или ограничаване 

ползването върху тази площ би била нищожна поради противоречие със 

закона (чл. 64 от ЗС), тъй като правото на ползване е неотменима 

акцесорна част от съдържанието на суперфицията8. 

Тълкуването на текста на тази правна норма води до извода, че 

постановяването на нещо друго , т.е. различно от необходимата площ за 

 
6 Решение № 128 от  08.09.2015 г. на Несебърският районен съд, трети състав, по гр.д.№ 976/2014 г 

7 Вж. Решение №304 от 21.11.2011г. по гр.д. №1311/2010г. на ВКС, ІІ г.о.  

8 В този смисъл: Решение № 1 от 02.02. 2015 г. на Бургаски апелативен съд, гр.о., по в.гр.д.№ 343/ 2014г 



използване на сградата по предназначение, е допустимо да бъде само в 

посока разширяване правата на притежателя на правото на строеж.9 

Обикновено нотариалният акт, с който се учредява суперфиция, се 

предшества от предварителен договор. Ако в него страните са уговорили 

по-широк обхват на това ползване (например на инфраструктурата, 

площадки за игра, басейн и др. помощни строежи), но това не е изрично 

записано в окончателния договор, няма да е изпълнено условието на чл. 64 

това договаряне да бъде направено в акта, с който е отстъпено правото на 

строеж и собственикът на самостоятелен обект няма да има правно 

основание да твърди, че обемът на ползването е по-широк от необходимата 

прилежаща площ за ползване на сградата.  

Въпреки това, има аргументи за тезата, че дори изрично да не е 

посочено в нотариалния акт за учредяване правото на строеж разширение в 

обема на ползването на земята, то се подразбира, когато н нотариалния акт 

е посочено, че самостоятелния обект  е в ж.к. „от затворен тип” и именно 

такъв предмет са уговорили страните. „Съгласно чл. 20 ЗЗД при 

тълкуването на договорите трябва да се търси действителната обща воля 

на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с 

други и всяка една да се схваща в смисъла, който произтича от целия 

договор, с оглед целта на договора, обичаите в практиката и 

добросъвестността.”10 

 Трябва да се подчертае, че сключването на предварителен договор не 

е задължителен етап на договарянето. Допустимо е също така да 

съществуват различия в клаузите на двата договора. Предварителният 

договор е съглашение между страните, подлежащо във всеки момент на 

промяна по тяхно взаимно съгласие. Стигне ли се до нотариална сделка и в 

нея бъдат посочени различни условия от тези по предварителния договор, 
 

9 Решение № 1 от 02.02. 2015 г. на Бургаския апелативен съд, гражданско отделение в.гр.д.№ 343/ 2014г 

10 Решение № 199 от 10.08.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5955/2014 г., IV г. о., ГК,  по реда на чл. 290 от ГПК 



правна сила има записаното в нотариалния акт, тъй като отразява 

последната воля на купувача и продавача. От друга страна обаче, всички 

клаузи в предварителния договор, които не са предмет на нотариалния акт, 

запазват правната си сила и остава обвързващото им облигационно 

действие между страните, тъй като тези клаузи нямат характера на 

предварителен договор, а действието им може да е отложено или 

обвързано с настъпването на друг факт (сключване на нотариалната 

сделка, предаване на ползването и др.).  

 Правното действие на клаузите, които се съдържат в предварителния 

договор и не са изрично отменени в нотариалната сделка, сключена в 

негово изпълнение, се запазва според Решение № 805/22.01.2004 г. по 

гражд. д. № 46/2003 г. на II г.о. на ВКС. В същото съдебно решение се 

посочва, че  „не е задължително престацията, която няма за предмет 

правото върху недвижимия имот, да бъде детайлно описана в нотариалния 

акт; но може да бъде по-подробно уредена в отделен договор”. Спазването 

на нотариалната форма е необходимо само за действителността на 

клаузите на договора относно прехвърлянето на собствеността, но не и 

относно тези клаузи, които уреждат други отношения между страните. 

Тоест тези клаузи ги обвързват и без да е необходимо да са възпроизведени 

в нотариалния акт.11.  

 От друга страна, приемането, че отделна уговорка,  невключена в 

нотариалния акт, е нищожна, понеже не е сключена в нотариална форма, 

би довело до нарушение на чл. 18 и 20 ЗЗД. В този смисъл е и Решение № 

72 от 20.01.1967 г. по гр.д. № 2107/1966 г. на I Г. О. на ВС, в мотивите на 

което се посочва: „Съгласно чл. 18 ЗЗД само прехвърлянето на вещни 

права трябва да бъде облечено в нотариална форма. Поемането на други 

облигационни задължения може да бъде уговорено в допълнителен писмен 

 
11 Мариела Павлова, М., Предварителният договор и нотариалният акт за продажба на недвижим имот., 

,сп. „Собственост и право”, бр. 5/ 2010г 



акт, за който не се иска нотариална форма.” 

Правоотношенията между страните се определят от съдържанието 

на сключения предварителен договор, който трябва да бъде „скеле” на 

планираната нотариална сделка.12 По-вярно е да се приеме, че до голяма 

степен, въпреки връзката между тях, двата договора имат относително 

самостоятелно съществуване.  

И на края, специално място следва да се отдели на ползването на 

паркоместата върху повърхността на земята, възможностите за което 

бяха разяснени с Решение № 199 от 10.08.2015 г. на ВКС по гр. д. № 

5955/2014 г., IV г. о., ГК в производство по чл. 290 ГПК. Поради това, че 

паркоместата и басейните не са самостоятелни обекти на правото на 

собственост и не са и поземлени сервитути, върху тях може да се 

учредява единствено лично право на ползване, което обаче е 

непрехвърлимо и се прекратява, когато носителят му престане да 

съществува. Разпределянето на ползването на земята като обща част 

само между етажните собственици или  само между собствениците на 

земята, когато те са различни от тях, става по общите правила.13 

 
12 Съдържанието на предварителния договор трябва да бъде достатъчно пълно, за да може в случай на 

неизпълнение на задължението за сключване на нотариална сделка изправната страна да може успешно 

да защити правото си чрез иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите да иска 

обявяването му за окончателен от съда в специалното производство по чл. 362 – чл. 364 от ГПК.  

13 „Разпределението на ползването на свободната площ от дворното място може да бъде извършено не 

само чрез определянето на отделни участъци за индивидуално ползване от отделен етажен собственик 

или собственик на земята, но също и чрез разпределянето на отделен участък от свободната площ за 

общо ползване от част от етажните собственици или собственици на земята, напр. страните могат да 

уговорят изграденият открит басейн да се ползва само от определени собственици на отделни обекти в 

сградата или от определени собственици на земята, ако тя не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 ЗС. 

Действително нито паркоместата в незастроената част на двора, нито откритият басейн са самостоятелни 

обекти на правото на собственост и в този смисъл те не могат да бъдат предмет на прехвърлителна 

сделка, но обещателят е собственик или съсобственик на земята върху която са разположени 

паркоместата и откритият басейн, има право и в съответствие с техническите норми и правила може да 

изгради в останалата свободна част от двора паркоместа за индивидуално ползване от отделни етажни 

собственици, както и басейн за общо ползване от всички или от част от собствениците на земята.” 



Важно значение за решаване проблема с осигуряване на 

необходимите места за паркиране има приемането на Закон за 

изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, 

обнародванен в „Държавен вестник”, бр. 101 от 22.12.2015 г. В §5 е 

създадена нова ал. 4 към чл. 37, където за първи път се определя 

правният статут на отделните места за паркиране като принадлежност 

към съответните самостоятелни обекти в сградата. 

Това дава основание спрямо тях да се прилагат същите правила, 

които са въведени за мазетата и таваните относно тяхната 

прехвърлимост и акцесорност. 

Специално място следва да се отдели на новата ал. 3 към чл. 43, 

създадена с §7. В нея се потвърждава правото на общото събрание на 

етажните собственици да разпредели между собствениците на отделни 

обекти ползването на част от дворното място, което е обща част, за 

паркиране (при спазване на нормативите за минималната задължителна 

озеленена площ). 

Правни въпроси може да породи второто изречение на новата ал. 3, 

според което: „Когато земята, върху която е изградена жилищната сграда, 

не е със статут на обща част по чл. 38, ал. 1 от Закона за собствеността, 

паркирането се осигурява чрез разпределяне на ползването върху тази част 

от свободната дворна площ, която не е необходима за ползването на 

сградата по предназначение."  

Този текст противоречи на правилата на Закона за собствеността, 

според които ползването като елемент на правото на собственост се 

определя от носителя му, а в случай на съсобственост – по реда на чл. 32 

от ЗС. 

Съотношението на Закона за собствеността спрямо Закона за 

устройство на територията е на общ към специален закон и ще действа 
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правилото lex specialis derogate legi generali - при наличие на общ и 

специален закон, регламентиращи една и съща материя, се прилага 

специалният. 

В случая разглеждането отклонение от общия закон са 

приложение на чл. 11, ал. 2 от Закона за нормативните актове, който 

допуска това с оглед на естеството на обществените отношения, уредени 

от него. 

Необходимо е да се отбележи, че на Закона за устройство на 

територията, обнародванен в „Държавен вестник”, бр. 101 от 22.12.2015 

г, не е дадено обратно действие. 

На последно място, интерес представляват процесуалните права 

за защита на правото на ползване на собствениците на 

самостоятелни обекти в сградата-етажна собственост: 

1. Установителен иск по чл. 124 от ГПК за принадлежността 

на обектите към общите части на сградата в режим на 

етажна собственост 

2. Иск за нарушено владение по чл. 76 от Закона за 

собствеността 

3. Иск по чл. 109 от Закона за собствеността: 

4. Иск по чл. 64 от Закона за собствеността 

5. Иск по чл. 79 от Закона за задълженията и договорите 

(когато ползването е предмет на облигационен договор за наем 

или безвъзмездно ползване).  

 

 


