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Предмет на изследване са договорните отношения, възникващи при
посредничество с с цел сключване на сделки с недвижими имоти. Изследвана е богата
съдебна практика, даваща възможност да се обоснове тезата, че посредничеството
не е разновидност на договора за поръчка, а самостоятелен вид договор. Направена е
характеристика на посредничеството като вид търговска сделка и съпоставка с
други сходни правни институти. На тази основа са разгледани спецификите на
посредничеството, свързани с предмета на сделките –вещни и облигационни права
върху недвижими имоти. Посочени са ключови въпроси, възникващи на пазара на
недвижими имоти: дължимостта на възнаграждението от двете страни по
крайната сделка; възможността отношения по посредничество да възникнат и по
повод чужд имот; правата на посредника да възнаграждение и при неосъществен
краен резултат и др. Специално място е отделено на т.н. „заобикаляне” на
посредника чрез свързани лица, скелка след срока на посредническия договор,
продажба на дялове на дружеството-собственик и др. Коментирани са особеностите
при т.н. „договор за изключителни права” и при MLS-системите за търговия.
Ключови думи: търговска сделка, посредничество, недвижим имот, възнаграждение,
неизпълнение.
The study focused on contractual relations arising from intermediation with the
purpose of transacting real estate. Investigated is rich jurisprudence allowing to justify the
thesis that mediation is not a form of contract procurement but another kind of contract. The
features of intermediation as a kind of commercial transaction are discussed and a comparison
with other similar legal institutes is made. On this basis specifics of intermediation related to
the subject of the transactions - property rights and contractual rights on real estate are
distinguished. Referred are key issues arising in the real estate market: remuneration payable
by both sides on final transaction; the possibility relations of intermediation to occur on the
occasion of property belonging to a third party; rights intermediary to be paid in occasion of
unfulfilled final deal and others. Special attention is paid etc. "Circumvent" the intermediary
through affiliates, deal after the expiry of the intermediary contract, sale of shares of company
possessing the real estate and others. Discussed are the peculiarities etc. "Exclusive contract"
and MLS-trading systems.
Keywords: commercial transaction, intermediation, real estate, renumeration, unfulfilled
contract.
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Правните варианти на договорни отношения между фирма/агенция за
недвижими имоти и клиент – възложител (директна страна по договор за покупкопродажба или за наем), могат да бъдат различни:
- договор за посредничество;
- договор за поръчка;
- комисионен договор;
- ненаименуван договор със смесени характеристики.
Най-широко приложение има посредничеството, което налага цялостен поглед
върху правната уредба на този вид договор.
Правната характеристика на посредничеството обхваща общи белези,
приложими и към това с предмет недвижими имоти.
Обект на правоотношението при посредничеството e сключването на
сделки между правни субекти – директни страни по тях, различни от посредника, който
ги свързва и документира тази сделка в задължително1 водения съгласно Търговския
закон дневник на продажбите2.
Предметът на посредническата услуга не е в изпълняването на някаква
работа, а осъществяването на конкретен желан от страните резултат – сключване на
желаната от преките страни, между които посредникът е осъществил контакт3.
Съществените белези на договорът за посредничество, независимо от
предмета му, го отличават като правен институт.
Договорът за посредничество е абсолютна търговска сделка, т. е. счита се за
търговска сделка, независимо от това дали лицата, които го сключват са регистрирани
като търговци4.
Правилата за посредничеството са предмет на Търговския закон чл. 49 – чл. 515,
но приложими за всичко неуредено в него ще са общите положения на облигационното
право и по-специално Законът за задълженията и договорите по силата на чл. 288 от
Търговския закон.
Договорът за посредничество е неформален договор.
Посредничеството представлява чисто фактическа дейност, поради което не се
изисквала специална форма за действителност, а сключването може да стане и устно,
1

Трябва да се има предвид, че неизпълнението на задължението за вписване на сделката в търговския
дневник по никакъв начин не се отразява на нейната действителност – вж. Решение № 200 от 22.04.2009
г. на ОС - Пазарджик по гр. д. № 146/2009 г., ГК, възз. с-в, по което е отказано образуване на касационно
производство с Определение № 5 от 22.01.2010 г. на ВКС по т. д. № 792/2009 г., II т. о., ТК: „Липсата на
дневник у посредника, който той е задължен да води съгласно чл. 50 от ТЗ, не прави неговите действия
или сключения от него договор за посредничество недействителни. Неводенето на дневник е свързано с
административно-наказателна отговорност, предвидена в глава XII от ТЗ.”
2
В този смисъл: статията на Атанас Нецов „Относно правата и задълженията на търговския посредник
по Търговския закон „Вестник "Пари", бр. 165 от 16.08.1994 г., в. "Бизнес и право", бр. 32 от 16.08.1994
г., стр. 8
3
Решение № 7657 от 15.11.2013 г. по в.гр.д. № 3/2013 г. на Софийски градски съд, ІІІ-В състав
(Решението е окончателно и не подлежи на обжалване по арг. на чл. 280, ал. 2 от ГПК): „Договорът за
посредничество има за предмет постигането на определен резултат- сключване на сделката, към която е
насочена посредническата дейност.”
4
Решение от 03.08.2012 г по гр.д. № 4320/2009 г на Софийски градски съд, ГК, І отд., 5 с-в, изцяло
потвърдено влязло в законна сила на 25.10.2013 г.: „При това търговец няма да е само лице, което е
регистрирано като такъв /под правната форма на едноличен търговец, дружество с ограничена
отговорност, събирателно дружество, акционерно дружество/, а и всяко лице, осъществяващо такава
дейност.”
5
Вж. Решение от 07.11.2013 г на Варненския окръжен съд, т.о., по т. д. N 832 по описа за 2012 г; Решение
№ 117 от 27.10.2008 г. на РС - Каварна по гр. д. № 284/2007 г.

след като изрично в закона не е предвидено изискването за писмена форма (чл. 293, ал.
1 от Търговския закон).
След като липсва законово изискване за сключването му в писмена или
нотариална форма, доказването на сключването му може да става с всички средства,
предвидени по ГПК6, включително и чрез свидетелски показания.7
Достатъчно за възникване на насрещни права и задължения при
посредничеството е постигане на съгласие между страните по тях и по предмета на
договора, което го определя като консенсуален договор.
Правото на търговския посредник да получи възнаграждение се базира на
изричната правна норма на чл. 51 от Търговския закон. Тъй като по принцип интерес от
сключването на прекия договор имат всички страни по него, всички те дължат
заплащането на услугата, освен ако друго не е уговорено изрично. Това дава основание
да се приеме, че посредничеството е възмезден договор.
Фактическата дейност за сключване на сделки, което е предмет на задължението
на посредника, има като насрещно задължение на лицето, което получава услугата,
както заплащането на възнаграждение, така и оказването на съдействие, без което
посредничеството не би могло да бъде осъществено. Тази взаимна обвързаност на
права и задължения определя посредничеството като двустранен договор.
По принцип може да се определи посредничеството и като комутативен
договор8.
В някои случаи обаче, не съществува точно определена престация на страните
по договора за посредничество към момента на сключването му, ако не са конкретно
формулирани изискванията на страната, желаеща да сключи сделка чрез съдействието
на посредника. При сделките с имоти например, често параметрите на търсенето на
купувача или наемателя са формулирани в широк диапазон, а възнаграждението на
посредника обикновено не е фиксирана сума, а определяема като процент от
продажната цена или например, половин наем при сключен наемен договор.
Правното основание за сключване на договора за посредничество като
двустранна сделка се изразява в интереса на всяка от страните за неговото сключване9:
за посредника това е получаването на възнаграждение /acquidenti/, а за възложителя –
извършването на определени фактически действия, осигуряващи сключването на
сделката с намерената от посредника насрещна страна /credenti/.
6

Определение № 597 от 23.08.2011 г. на ВКС по т. д. № 997/2010 г., II т. о., ТК по чл. 280, ал. 1, чл. 288
ГПК: „По поставените от касатора в жалбата му най-общи правни въпроси относно формата и
съдържанието на договора за търговско посредничество като разновидност на договора за поръчка е
налице постоянна е непротиворечива съдебна практика, която е в смисъл че договорът е консенсуален.
Законът не предвижда като условие за неговата валидност спазването на определена форма и договорът
се счита за сключен с факта на постигнатото съгласие, който може да бъде установен с всички допустими
от ГПК доказателствени средства.”
7 Решение № 853 от 10.01.2008 г. на ВКС по т. д. № 716/2006 г., I т. о., ТК: „ Съдът е обсъдил правната
природа на договора за посредничество като неформален договор и необходимостта от сключването му в
писмена форма само за улесняване доказването на постигнатите между страните уговорки. Няма пречка
договорът за посредничество да бъде оформен в писмена форма преди, по време или след сключването
на основния договор.”
8
Решение № 1960 от 11.03.2013 г. на СГС по в. гр. д. № 2891/2012 г.: „Процесният договор за
посредничество за придобиване правото на собственост върху магазин, предложен от мандатора на
манданта, по своето правно естество представлява двустранен, консенсуален, комутативен договор, по
силата на който в момента на постигане на съгласие между страните са възникнали насрещни
задължения: за ищеца - да извърши правни действия за сметка на ответника, изразяващи се в
посредничество при свързване на продавача и купувача на процесната недвижима вещ, както и
подготовка на самата транслативна сделка, а за ответника - да заплати уговореното възнаграждение.”
9
Вж. Калайджиев, А., Облигационно право, С., 2005, с. 124 - 126

Фактическата дейност по намиране на контрагенти и подготвяне сключването
на сделка с имот е процес, който изисква време, през което се прави маркетингово
проучване на пазара, огледи, осигуряване на финансиране, събиране и актуализиране на
документи, извършване на проверки, което определя посредничеството като договор с
продължително изпълнение10.
На последно място, договорът за посредничество не се сключва с оглед на
конкретния изпълнител. Той e договор за заместими престации и по-точно – за лична
заместима престация11 и не е договор intuiti personae12, освен ако това не е изрично
уговорено. В пазарната практика, в това число и за сделките с недвижими имоти, се
наблюдават едновременно сключвани няколко договора за посредничество с различни
изпълнители, като договорите за изключителни права са рядко срещани.
Няма сериозни аргументи тезата, че „изпълнението на предмета на договора за
посредничество от лице, което не е страна по него, не е основание за заплащане на
посредническо възнаграждение, дори ако между тях (страните – б.а.) има връзка
(сключен договор за посредничество от изпълнител едно търговско дружество, а
изпълнението извършено от друго, в което същото физическо лице е едноличен
собственик)” и че „възлагането на трето лице може да стане единствено и само след
съгласуване волите на страните”13, тъй като при посредничеството правоотношението
не е такова по мандат.
ПРАВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Абсолютна търговска сделка.
Консенсуален договор.
Неформален договор.
Двустранен договор.
Комутативен договор.
Възмезден договор.
Каузален договор.
Договор с продължително действие.
Договор за лична заместима престация.

Сравнението на посредничеството с други сходни договори подчертава
неговата специфика.
Първото необходимо разграничение е между посредничеството и
представителството. При последното представителят сключва сделки от името и за
сметка на представлявания, в чиято правна сфера директно настъпват последиците от
предприетите от представителя правни или фактически действия. В сделките, чието
сключване търговският посредник подпомага, той не участва като представител на нито
една от двете страни. Търговският посредник не действа при сключването на тези
сделки нито от свое, нито от чуждо име. Той не е упълномощен да прави или приема
плащания, или пък да изпълнява други задължения на търговците, които свързва.14
Това е от значение при разваляне на договора за посредничество, което по силата на чл. 88, ал. 1 от ЗЗД
може да става само за в бъдеще.
11
Вж. Кожухаров, Ал., Облигационно право. Книга първа, С., 1992, стр. 109.
12
Същото приема и Калайджиев, Ал., Търговско право. Обща част, Второ преработено и допълнено
издание, С., 2011г, стр. 329 и ст 332, който уточнява, че ако наследникът на посредника няма качеството
търговец, договорът следва да се прекрати.
13
Решение № 59 от 23.05.2013 г. на БАС по в. т. д. № 100/2013 г.
14
Решение от 17.06.1998 г. по МАД № 24/97 г.
10

Представителят не може да договаря от името на представлявания нито лично
със себе си, нито с друго лице, което той също представлява, освен ако
представляваният е дал съгласието си за това. Обратното важи за отношенията при
посредничеството, след като съгласно чл. 51 от Търговския закон ако няма уговорка, се
дължи обичайното възнаграждение и от двете страни15.
Казаното дава основание да се приеме, че е допустимо едновременното
посредничество и на двете страни по сделката и дори договаряне сам съм себе си;
единственото изискване, което налага добросъвестността, е това да е известно на
участниците в сделката.
На пръв поглед общи белези има между посредничеството и договора за
поръчка.
В отношенията между страните при двата вида правоотношения се наблюдават
съществени различия16: поръчката се дава с оглед личността на изпълнителя; договорът
за поръчка за придобиване на вещни права върху недвижим имот се сключва в писмена
форма с нотариална заверка на подписите (чл. 292, ал. 2 от ЗЗД).
„Договорът за поръчка е уреден от разп. на чл. 280 и сл. от ЗЗД. С договора за
поръчка довереникът (наречен още мандатар) се задължава да извърши определени
правни действия от свое име за сметка на доверителя (наречен още мандант). Когато
към договора за поръчка или в изпълнение на този договор манданта упълномощи
изрично мандатаря с дадените по договора права, то мандатарят придобива и
качеството на пълномощник и действа от чуждо име и за чужда сметка.”17
За разлика от поръчката, посредничеството има за предмет извършването на
фактически, а не на правни действия18; дори когато по изключение за осъществяване на
посредничеството е наложително предприемането на правни действия, те имат само
спомапагелен характер и не променят съществената характеристика на
посредническата дейност като фактическа. Посредникът не действа от името и за
сметка на директната страна по сделката, а само свързва страните по нея и подготвя
сключването й.
Докато при поръчката доверителят е длъжен да заплати на довереника
възнаграждение само ако е уговорено (чл. 286 от ЗЗД) и това дава основание поръчката
да се приема за едностранна сделка, посредникът винаги има право на възнаграждение.
Няма идентичност и между посредничеството и комисионния договор.
За разлика от посредническия договор, при комисионния възнаграждение се
дължи само, ако е уговорено и ако е постигнат крайния резултат – сключване на
окончателния договор при съдействието на комисионера.
Интересен казус е разгледан в Решение № 160 от 7.01.2013 г. на ВАС по адм. д.
№ 7502/2012 г., I о.влязло в законна сила, в който правната квалификация на договора
като посреднически или комисионен е било определящ мотив за неприложимостта на
Поддържам тезата, изразена от Калайджиев, Ал., Търговско право. Обща част, Второ преработено и
допълнено издание, С., 2011г, стр. 331, че за страната по директната сделка не възниква автоматично
правоотношение с посредника и без нейното съгласие.
16
Решение № 37 от 27.04.2012 год. по т.д.№ 1143/2010 год. на ВКС-ТК, І т.о. по чл. 290 от ГПК:
„Договорът за посредничество, който е с различен обхват и различни задължения от договора за поръчка.
Произнасяйки се по договор по чл. 280 и сл. ЗЗД, а не по такъв по чл. 49 и сл. ТЗ, съдилищата са
преденявали възраженията на ответника-касатор за неосъщественото посредничество със собственика на
имота. Правно релевантните факти за изпълнението или неизпълнението на двата договора са различни и
всеки от тях обуславя различен спор с различен предмет.”
17
Решение от 03.08.2012 г. по гр.д. № 4320/2009 г. на Софийски градски съд, Г.К., І отд., 5 с-в, изцяло
потвърдено влязло в законна сила на 25.10.2013 г.
18
В правната теория са изразени и становища, че посредничеството е разновидност на договора за
поръчка – Голева, П. Търговско право. Книга първа. С., 2009, стр. 407
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чл. 195 от ЗКПО във вр. с чл. 12, ал. 4, т. 4 от ЗКПО и недължимостта на данък при
източника за предоставяне на технически услуги по смисъла на § 1, т. 9 от ДР на ЗКПО,
изразяващи се в консултации и маркетингово проучване. Независимо, че договорът е
наречен комисионен и направените плащания по него са с правно основание
„комисионно възнаграждение”, същият при тълкуване на волята на страните следва да
се характеризира като посреднически.19
Известни сходства има между посредничеството и договора за изработка.
Преди всичко, и при двата договора престацията на посредника е фактическо действие,
което се осъществява при носене на риска от страна на изпълнителя. И двата договора
са неформални, възмездни и по принцип не се сключват с оглед личността на
изпълнителя. Това дава основание по аналогия да се прилагат именно правилата за
изработката за запълване на празноти в нормативната уредба.20
Въпреки тези специфики, както в пазарната, така и в съдебната практика, а дори
и в нормативната уредба, се среща смесване на договорът за посредничество с
представителството, договора за поръчка и с комисионния договор21.
Особеностите на посредничеството при сделки с недвижими имоти се
определят от предмета на договора.
Правилната правна квалификация на договора е формулирана в Решение №
37 от 27.04.2012 год. по т.д.№ 1143/2010 год. на ВКС-ТК, І т.о. по чл. 290 от ГПК:
„Договорът между „/фирма/” и Д.Ц. не е договор за поръчка, а договор за търговско
посредничество – чл. 59 – 51 ТЗ. Така е озаглавен самият договор, а и съдържанието му
и по-конкретно, от задълженията на довереника, посочени в чл. 4 от него обективират
постигнато съглашение по договор за посредничество, включващ не само
организирането на огледи на имоти на потенциални продавачаи, а и посредничеството
между тях и доверителя. От това следва, че предявените от „/фирма/”обективно
съединени искове са с правно основание чл. 51 ТЗ и чл.92 ал. 1 вр.чл. 51 ТЗ и
произтичат от твърдяното неизпълнение на договор за посредничество, който е с
различен обхват и различни задължения от договора за поръчка. Произнасяйки се по
договор по чл. 280 и сл. ЗЗД, а не по такъв по чл. 49 и сл. ТЗ, съдилищата са
преценявали възраженията на ответника-касатор за неосъщественото посредничество
със собственика на имота. Правно релевантните факти за изпълнението или
неизпълнението на задълженията по двата договора са различни и всеки от тях
обуславя различен спор с различен предмет. Произнасяйки се по спор за
неизпълнението на договор за поръчка, с какъвто не е бил сезиран,
първоинстанционният съд е постановил недопустимо решение.”
Договорът за търговско посредничество е съглашение, с което посредникът се
ангажира да съдейства за сключването на определена сделка, като в неговите
„Поетите от изпълнителя договора задължения за "проучване условията и подготвяне на сключването
на договорите като се издирват съдоговорители" и за запознаване на контрагентите с обичайните условия
по предлаганата сделка не притежават специфичните характеристики на консултантската или
маркетингова дейност, а са част от необходимите и съпътстващи посредничеството действия.”
20
Тезата е аргументирана от Калайджиев, Ал., Търговско право. Обща част, Второ преработено и
допълнено издание, С., 2011г, стр.336.
21
„ Всички тези различия обаче не са пречка за някои безумни законодателни определения, чл. 22, ал. 1,
б. “и” ЗДДС говори за: посреднически услуги, извършени от комисионер, действащ от името и за
сметка на друго лице по повод на услугите, изброени в тази точка, а според чл. 83: Когато комисионер
действа от чуждо име и за чужда сметка, са налице две доставки. Според Правилника за прилагане на
закона за митниците (чл. 1, ал. 1, т. 2) има косвено представителство при нотариално заверено
пълномощно. Тава налага да се изясни, че комисионният договор се различава от търговското
представителство, тъй като при него липсват трайни отношения от една страна, а от друга търговското
представителство може да е съчетано с упълномощаване.” – източник: http://www.lawsbg.com/lectures/65commercial-law-lectures/207-komisionen-dogovor.html, посетен на 16.06.2016 г.
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задължения се включва намирането на клиенти/доставчици на предлагана/търсена
услуга или стока, да предостави информация за пазарни цени, качество на услуга/стока,
както и всяка друга информация, необходима за сключване на съответната сделка.
договорът за търговско посредничество за сключване на договора за покупко-продажба
на недвижим имот включва не само задължение за организиране на огледи, но и
посредничество за постигане на съглашение между страни по сделката, съдействие за
проучване на цени, за снабдяване с информация и документи за имота. (в този смисъл и
постоянната съдебна практика в решение № 37/27.04.2012 г., т.д.№ 1143/2010 г. на І
Т.О. на ВКС и решение № 54/10.09.2010 г., т.д. № 267/2009 г. на ІІ Т.О. на ВКС).
Фактическата дейност на посредника зависи от вида на сделката, която
страните ще сключат – продажба, замяна, учредяване на право на строеж /срещу
строителство на готови обекти/, наем, аренда.
Във всички случаи обаче, вещните или облигационни права и задължения на
страните ще имат за обект на правоотношението недвижим имот в някоя от
разновидностите, посочени в чл. 24 от Закона за кадастъра и имотния регистър:
поземлен имот, сграда (завършена изцяло или на етап „груб строеж) или самостоятелен
обект, включително етаж от сграда.
На тази основа може да се обобщи, че посредничеството при сделки с
недвижими имоти е договор, по силата на който лице, извършващо по занятие
търговска дейност, сътрудничи срещу възнаграждение на преки страни по сделки с
предмет недвижими имоти (за покупко-продажба, учредяване на ограничени
вещни права, замяна, наем, аренда имоти).
Правната рамка на посредничеството при сделки с недвижими имоти се
очертава от нормативната уредба, която го урежда.
В България няма приет закон, който да регламентира дейността на агенциите на
недвижими имоти.
Нормативната уредба относно брокерската дейност, свързана с недвижими
имоти, е изключително оскъдна.
Наредба № 21 от 9 януари 2012г за придобиване на квалификация по
професията „брокер”, определя работата на брокера като „посредничество при покупкопродажби на земи и сгради, строителство, наемни отношения и други сделки с
недвижими имоти”.
В Европейският стандарт ЕМ 15733:2009 за Изисквания относно предоставянето
на услугите от брокери на недвижими имоти, който има статут на български стандарт22
от 06.07.2010 г., брокерът на недвижими имоти се определя като „лице (физическо
лице, сдружение на партньори или търговско дружество), което действа
професионално като брокер при сделки с недвижими имоти или активи от името на
клиент или като посредник”.
Световната, и най-вече – европейската тенденция по отношение на правния
режим на работата на агентите за недвижима собственост, показва тенденция към
дерегулация и даване предпочитание на регистрационния режим пред лицензионния.
Очаква се саморегулацията на пазара и качеството на предлаганите услуги като
основно конкурентно средство да са сериозен мотив за посредниците да спазват
стандартите, които ще регулират работата им. Отговарянето на изискванията ще се
доказва чрез сертифициране, в което се предвижда голяма роля на браншовите
организации на брокерите.
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Българските държавни стандарти нямат задължителен, а само препоръчителен характер.

Запознаването със стандарта дава основание да се обобщи, че дори и само като
незадължителен еталон за добра търговска практика в отношенията между
възложителите и посредниците, взаимното зачитане на интересите им и създаването на
оптимално прозрачна и сигурна пазарна среда налага съобразяване с дадените
препоръки, по-важните от които са:
- агентът по недвижими имоти не трябва да предлага на пазара имот на клиент,
който не е дал писменото си съгласие за това;
- агентът трябва писмено да информира продавача и купувача в случай, че е
сключил договори и с двете страни, когато и двете страни са страни по една и съща
сделка; обръща се внимание на избягването на конфликт на интереси;
- самоличността на клиентите подлежи на удостоверяване;
- агентът следва да държи пари на клиенти при себе си отделно от собствените
си или фирмени средства, само ако са осигурени със съответна финансова гаранция или
адекватна застраховка;
- агентът по недвижими имоти следва да има сключена застраховка
професионална отговорност, базирана на типа и стойността на сделките.
Изключително подробно са разработени задълженията за даване на информация
– както от клиента на брокера, така и от брокера на клиента, съответно – от другия
контрагент по сделката с имот.
Специфика има в страните, а също тава в правата и задълженията, възникващи
при посредничеството при сделки с имоти.
Важно е да се определи кръгът на потенциалните страни по договора за
посредничество при сделки с имоти.
Правният статут на изпълнителя като търговец се свързва с търговския
характер на посредничеството като вид сделка. Няма пречки той да възлага отделни
елементи на тази дейност на наети от него лица по трудов или граждански договор или
да сключва облигационни договори с подизпълнители.
На тази основа следва да се приеме, че брокерът/агенцията за недвижими
имоти с факта на извършването на посредничество по занятие, се третира като
търговец. От това произтича важният правен извод, 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).
По отношение на клиента/възложителя като страна по договора за
посредничество има правна логика да се смята, че той трябва да отговаря на
изискванията за сключване на проектираната сделка с недвижим имот. Такива могат да
бъдат например наличието на правоспособност и дееспособност на физическите лица.
Следва да не са налице и ограниченията, свързани с придобиване на недвижими имоти
от чуждестранни лица. Не би трябвало да се изключва възможността договор за
посредничество, при сключването на който не са налице спрямо страната изпълнени
нормативни изисквания за реално придобиване или разпореждане с недвижим имот, да
се разглежда като предварителен такъв, доколкото точно такава е волята на страните и
няма основания за недействителност на предварителния договор.
Съдържанието на правоотношението се разкрива чрез насрещните права и
задължения на страните при посредничеството, които определят предмета на
договора23.
Тодоров, Кр., "Практика и теория по договора за посредничество при продажба на недвижим имот",
сп.Собственост и право, бр. 5/2016 г, стр. 18, препоръчва следната клауза за определяне предмета на
договора: " С настоящия договор за посредничество страните се договарят изпълнителят да съдейства на
възлоажителя за продажба на подробно описания по-долу недвижим имот, като установи контакт между
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Правата, които има възложителят /клиентът/ по договора за посредничество,
могат да се обобщят в две групи – получаване на информация и съдействие чрез
фактически действия.
1. Право на информация за пазара и за имотите и за конкретните
предлагани имоти.
Основно право на клиента, на което корелира задължение в тази насока на
посредника, е това да получи информация с оглед проектираната сделка. Тя може да
бъде свързана както с имота, така и с потенциалните контагенти.
Истинските професионалисти – брокери консултират клиента за състоянието и
тенденциите на пазара, за да може той да вземе първото важно решение за успешна
сделка: дали е подходящ момента за проектираната от него сделка. Както знаем всички,
особено спекулативните инвеститори, при успешната сделка се купуват слухове, а се
продават факти – т.е. избрано е правилно времето за излизане на пазара на имоти в
ролята на купувач или на продавач.
На следващо място, брокерът би трябвало да подпомогне своя клиент да
определи пазарноориентирана цена било за продажба, било за отдаване под наем на
имота. Това той прави обикновено след преценка на индивидуалните характеристики
на обекта и сравнителен анализ след маркетинг какви аналогични имоти са на пазара.
Практиката на пазара показва многообразие на непълна или неточна
информация на имота – обект на проектираната сделка. Така например в документа за
собственост на имоти, които не са първична продажба след построяването им, в
документите, изисквани за сделката, няма данни за вида на конструкцията,
материалите, годината на построяване и др. съществени строителни характеристики.
Придобиването на поземлен имот с цел застрояване може да се окаже неизгодно
или изобщо невъзможно. Аналогични разсъждения могат да се направят и при
хипотезата на продажба на имот, за който изискванията на купувача са били земята да
може да бъде вкарана в регулация или терена да има определени строителни параметри,
даващи възможност за постигане на минимална зададена разгърната застроена площ,
или да е подходящ за промишлено строителство.
На плоскостта на наемните отношения не са рядкост случаите, когато
наемателят желае да използва обекта с оглед конкретно предназначение и ако това не
бъде вписано в наемния договор, а се появят пречки, може да се постави основателно
докъде се простира отговорността на наемодателя и има ли място за отговорност на
посредника. Пример в тази насока е използването на апартамент за офис в етажна
собственост, функционирането на дискотека в помещение в жилищна сграда, дори ако
то по документи не е за жилищни нужди и др.
Като „висш пилотаж” може да се определи оценката на инвестиционен проект,
което е основа на не малък брой сериозни покупки.
Посредникът би могъл да бъде полезен със съветите си и в други насоки:
- за преценка дали е по-изгодно да се закупи имот с ипотечен кредит или
поради ниския ръст на наемите е добре да се изчака;
- за отговор на въпроса доколко ще бъде изгодна инвестиция и в кой
сегмент на пазара /жилищни имоти, офис-площи, търговски и складови помещения,
терени за строителство, земеделска земя, ваканционни имоти/, особено, ако се планира
с приходите да се погасява кредит;

възложителя и осигурен от изпълнителя купувач, в резултат на който контакт възложителят сключи с
осигурения купувач предварителен или окончателен договор за покупко-продажба на имота". Така
определеният предмет е близък до формулираното в Решение № 1406 от 07.01.1994г по гр.д. № 390/1993г
на Vг.о. на ВС и на Решение № 64 от 21.02.1996г по гр..д. № 888/1995г, 5-чл. с-в на ВС.

- реално ли е да се осъществи преобразуването на земеделска земя в
урегулиран поземлен имот и при какви условия това може да стане /срокове, разходи,
документи, процедура, и какви са параметрите на застрояване.
2. Право на информация за насрещната страна по сделката.
Предвид сериозността на отражението на всички сделки с недвижими имоти в
правната сфера на страните по тях, не е маловажно те да са максимално осведомени кой
и какъв е техния контрагент.
Особено това е актуално във връзка със застрояването на терените, при което
собствениците съществено ограничават правото си на собственост чрез учредяването
на суперфиция, срещу получаването на обекти в построената сграда. По необходимост
отношенията между страните по повод изпълнението се развиват в доста
продължителен период от време от момента на сключване на предварителния договор
до неговото изпълнение с предаване на ползването на обектите. Това налага да се
проучи има ли завършени сгради, построени от строителя, да се види както качеството,
така и архитектурната им визия, да се получи информация за евентуалните
подизпълнители, с които работи. Не е без значение също така проучване на
финансовото състояние на предприемача (капитал, баланс, държавни и приравнени към
тях задължения, кредитна задлъжнялост, възможност за банкова гаранция), както и
наличието на съдебни и изпълнителни дела срещу него. Особено опасно би било, ако
има открито производство по несъстоятелност. При по-големи финансови интереси по
сделката е добре да се проучат дори свързаните лица.
Доколко се простират възможностите на посредника за такова проучване, а и
доколко е склонен да го направи, е добре да се формулира ясно при уточняване на
задълженията му. Това, което е в рамките на нормираното изискване, е твърде
ограничено – то се свежда да се провери актуалното състояние на фирмата-купувач.
Израз на добре защитавани интереси на клиента-купувач ще бъде изискването
на допълнителни документи, които законът не е предвидил в задължителните атрибути
за осъществяването на една нотариална сделка, с които се намалява риска. Но трябва да
се подчертае, че освен, когато изрично са уговорени между страните или са утвърдени
от наложилата се на пазара практика /какъвто е случаят с набавяне на удостоверение за
тежести за имота/, няма нормирани задължения за посредника в тази насока, а оттам – и
основание за ангажиране на отговорността му, в случай на неизпълнение.
3. Право на информиране за задължителните и възможни клаузи при
договарянето.
За да има правен ефект сключваният от страните договор, би трябвало още при
подписването му да се ограничат възможните рискове от неговата недействителност.
Това предполага преди всичко посредникът да информира страните кои са
основните параметри на сделката, които очертават нейния предмет и без които
договорът би бил нищожен.
Заедно с това, има не малък кръг въпроси, които не са намерили конкретния си
отговор в императивна правна норма и са изцяло оставени да бъдат решени по
преценка на договарящите. В изпълнение на посредника ще бъде в хода на преговорите
да изясни именно доколко има задължителни правни постановки, които ще са
приложими, независимо дали ще са включени като клаузи в договора. Нещо повече –
той би подпомогнал страните в преговорите, ако ги запознае с практиката на пазара за
недвижими имоти, без обаче да им налага едно или друго решение. От разглежданата
категория ще бъдат например уговорките за поемане на разноските по сделката; за
размера на капарото; за неустойките в случай на неизпълнение; за срока на
предварителния договор или наемното отношение в рамките на нормативно
определената максимална продължителност; дали да се прехвърлят идеалните части от

земята или само правото на строеж при прехвърляне на вещни права върху терен срещу
обезщетение; какъв да бъде размера на дадения депозит като гаранция при сключване
на наемен договор, както и много други.
4. Право на информиране на етапите на сключване на сделка и разноските
по нея.
Само при достатъчно и обективно вярна картина за практиката на пазара на
недвижими имоти, съобразена с нормативните изисквания и ограничения,
възложителят може да вземе информирано решение за сделката –предмет на
посредническия договор.
Практиката на пазара показва многообразие на непълна или неточна
информация на имота – обект на проектираната сделка. Така например в документа за
собственост на имоти, които не са първична продажба след построяването им, в
документите, изисквани за сделката, няма данни за вида на конструкцията,
материалите, годината на построяване и др. съществени строителни характеристики.
Придобиването на поземлен имот с цел застрояване може да се окаже неизгодно
или изобщо невъзможно. Аналогични разсъждения могат да се направят и при
хипотезата на продажба на имот, за който изискванията на купувача са били земята да
може да бъде вкарана в регулация или терена да има определени строителни параметри,
даващи възможност за постигане на минимална зададена разгърната застроена площ,
или да е подходящ за промишлено строителство.
На плоскостта на наемните отношения не са рядкост случаите, когато
наемателят желае да използва обекта с оглед конкретно предназначение и ако това не
бъде вписано в наемния договор, а се появят пречки, може да се постави основателно
докъде се простира отговорността на наемодателя и има ли място за отговорност на
посредника. Пример в тази насока е използването на апартамент за офис в етажна
собственост, функционирането на дискотека в помещение в жилищна сграда, дори ако
то по документи не е за жилищни нужди и др.
Възложителят трябва да има ясна представа, че желанието му да излезе на
пазара като офериращ или търсещ недвижим имот за сключване на сделка за покупкопродажба или за наемен договор, е на практика цял процес, който отнема време, при
това без да може да се лимитира то предварително от посредника.
Етапи на изпълнение на договора за посредничество:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приемане на поръчката.
Реклама на офертата.
Организиране на огледи.
Актуализация на офертата.
Преговори с другата страна.
Сключване на сделката.
Разплащания
5. Право да изисква от посредника извършване на фактически действия,
подготвящи сделката: реклама, огледи, сключване на предварителен/наемен договор,
организиране на нотариални заверки и сключване на нотариален акт, съдействие при
разплащането и съставяянето на съпътстващи документи /стоп-депозит, протокол за
въвод в имота и др./.
Задълженията на възложителя по договора за посредничество са две и
съответстват на насрещните права на изпълнителя.

Възложителят по необходимост следва да оказва съдействие на посредника
при изпълнение на задълженията му, например: да уточни характеристиките на имота,
който търси и финансовите ограничения; да осигури достъп за първичен оглед и огледи
с потенциални купувачи/наематели; да се отзовава на организирани огледи на имоти,
съвпадащи на заявеното търсене; да предостави необходимите за сделката и за
ограничаване риска за страните документи и др.
„Възложителят на договора за посредничество при продажба на недвижим имот
е този който е следвало да прояви активност относно намирането на всички необходими
документи за приключване на сделката, каквито се явяват и актовете за гражданско
състояние на собствениците на имотите, както и удостоверение за наследници на
същите, тъй като се касае за документи съдържащи лични данни и за издаването на
които е необходимо разпореждане на лицата, чиито данни касаят, а от друга страна не
са налице доказателства да са давани правомощия на подсъдимия да съдейства за
издаване на съответните документи”.24
Най-важно за посредника е задължението на възложителя за плащане на
възнаграждение.
„Посредникът има право на възнаграждение, ако докаже сключване на
сделката – предмет на посредничеството, независимо дали може да установи
изпълнението на отделни задължения от посредническата услуга. В този смисъл и
възнаграждението на посредника не е уговорено за извършване на определени
дейности, а за постигането на резултат - сключване на сделката, за която той
посредничи, поради което и размерът на това възнаграждение не е обусловен от обема
на извършената от посредника работа.”25
Нещо повече – промяната в параметрите на директната сделка спрямо
предварително зададените от страните не води до отпадане задължението за плащане
на посредническо възнаграждение. 26Такъв ще е най-често случаят, когато в хода на
преговорите се определи друга цена по сделката.
Често възниква спор за плащане на възнаграждение/неустойка при сключване на
сделка с имот, предложен от агенцията, на свързано лице с купувача, което е типичен
случай на заобикаляне на посредника по договор за посредничество при покупка на
недвижим имот след предлагане на конкретен имот.
Препоръчително е включването в договорите за посредничество на клауза, която
съдържа забрана клиентът да предоставя на трети лица информация за получените
от агенцията оферти, при неизпълнение на която клауза обичайно се договаря
неустойка в размер на дължимото възнаграждение, което посредникът би получил, ако
сделката беше реализирана с участието на възложителя като страна. На тази основа,
препоръчително е агенциите-посредници да включват клауза, забраняваща
разпространение на получената от тях информация спрямо т.н. „свързани лица” по
смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Решение № 761 от 10.06.2013 г. по внохд № 982/2012 г. на Софийски градски съд, X- ти въззивен
състав, с което е прието, че от обективна страна не е осъществен състава на престъпление по чл. 209, ал.
1, предложение 1-во от НК, от лице, представящо се за посредник, без да е регистриран като такъв, което
е получило комисионна при сключване на предварителен договор, по който до окончателна продажба не
се е стигнало, защото имотът имал и друг съсобственик
25
Решение № 7657 от 15.11.2013 г. по в.гр.д. № 3/2013 г на Софийски градски съд, АО, ІІІ-В състав
/решението е окончателно и не подлежи на обжалване по арг. на чл. 280, ал. 2 от ГПК./
24

Това приема и Калайджиев, Ал., Търговско право. Обща част, Второ преработено и допълнено
издание, С., 2011г, стр. 334.
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На тази основа житейски може да възникне въпросът: отговорен ли е изобщо
посредникът за неизпълнение по сключена сделка с имот и винаги ли има право да
задържи получената комисионна?
Изходна точка винаги трябва да се търси в добросъвестното поведение при
изпълнение на задълженията /породени по силата на закона или в изпълнение на
сключен договор между страните/. На следващо място, липсата на вина или причинна
връзка между поведението на посредника и настъпилия неблагоприятен резултат
вследствие на сделката за конкретна страна по нея изключва търсенето на каквато и да
е отговорност. Тази правна логика очевидно ще доведе до отпадане на търсенето й във
всеки случай, когато посредникът е направил всичко необходимо и възможно за
осъществяване на целения ефект. Но правило, което е приоритет, е отговорността на
самите страни по сделката за поетите по нея насрещни задължения. Затова са
абсолютно безпочвени например претенции към посредника, че наемателят не плаща
редовно или не освобождава имота след прекратяване на наемното отношение, че
другите наследници са оспорили сделката поради накърняване на запазената им част с
направеното на продавача дарение и много други подобни.
Определящо е каква е причината за този негативен резултат. Ако тя се крие в
нищожност на сключения договор /например поради липса на представителна власт,
неучастие на всички страни-съсобственици, установяване, че към момента на
подписване на предварителния договор продавачът не е бил собственик и др./,
надделяват аргументите в полза на становището, че комисионната подлежи на връщане,
стига виновното поведение на възложителя да не е причина за този дефект. След като
при нищожен договор се смята, че той изобщо не е породил правен ефект и страните си
дължат връщане на всичко дадено по него, няма основание посредникът за задържи
полученото възнаграждение, тъй като в последна сметка не е осъществил задължението
си да свърже страните в правна сделка.27
Друг ще е обаче случаят, когато една от двете страни упражни правото си да се
откаже от договора и се прояви правното действие на задържане на дадения задатък
/капаро/ или връщането му в двоен размер. Правилно би било в такъв случай
посредникът да има право да задържи своето възнаграждение, тъй като отношенията
вече са на друга плоскост – между страните по едно действително съществуващо
облигационно отношение. Без значение ще бъде дали клиент на посредника е страната,
която се отказва от договора (тогава тя по своя воля прекратява действието му) или
страната, в чиято полза остава капарото (тогава тя реално ще покрие направените
разходи по комисионната от получената от другата страна сума, която по принцип ще е
по-голяма). За избягване на спорове е добре тези въпроси да се уточнят в договора за
поръчителство.
На трето място, в някои случаи изправната страна ще предпочете да получи
реално изпълнение, а не да развали предварителния договор. Това може да стане чрез
предявяване на специално предвидения иск за обявяване на предварителния договор за
окончателен по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите. И тук са
възможни различни хипотези.
Ако искът бъде уважен, очевидно е, че е настъпил правния ефект на
предварителния договор и посредникът ще има право на комисионната си.
Отвърлянето на иска може да стане в общи линии на две групи основания:
- самият предварителен договор да е недействителен и поради това не може да
породи правни последици;
Калайджиев, Ал., Търговско право. Обща част, Второ преработено и допълнено издание, С., 2011г, стр.
334, който аргументира правото на посредника да получи възнаграждение и ако не е сключена сделка
поради ненастъпило отлагателно условие
27

- към датата на завеждане на исковата молба (която задължително се вписва в
имотния регистър) продавачът да не е собственик на имота.
Когато това е станало след сключване на валиден предварителен договор, но
преди завеждане на исковата молба, посредникът би следвало да не „пострада” от
неосъщественото договаряне между страните.
В тази връзка са интересни мотивите към Решение № 1478 от 6.I Решение по
ВАД № 55/1992 г., където се обосновава правото на посредника за получи
комисионната си дори в случай, че продажбата не се е осъществила, но това е било по
вина на страната, която е дължала комисионна. 28
Доста дискусионен въпрос например е доколко има право посредникът да
задържи полученото при подписване на предварителен договор възнаграждение, ако
впоследствие не се стигне до правна сделка по него.
Съдебната практика е в смисъл, че възнаграждение се дължи, ако при подписан
предварителен договор неизпълнението му не е на посредника.29
Относно дължимостта на посредническото възнаграждение при неизпълнение на
сключения между преките страни договор важно значение има Решение №.54 от
10.09.2010 г на ВКС, ТК, Второ отделение
по т.дело № 267/2009 година по чл.290
и сл. ГПК, в което се казва: „За разлика от търговския представител, в чиито
професионални качества и умения стои основанието за упълномощаването му за
осъществяване на пряко, респ. косвено представителство на търговеца, посредникът не
участва в сключването на сделката. Именно защото не действа нито като пряк, нито
като косвен представител, извън задълженията на посредника е проучването на
техническите изисквания на съответния пазар, които той налага към конкретно
определена стока поради съобразяване с действащото на този пазар законодателство.
Касае се до договор за посредничество, при който правилата на комисионния договор
относно изискуемостта на вземането за възнаграждение са неприложими. Ирелевантно
е и обстоятелството, че сключените с посредничеството на ищцата сделки са развалени,
след като основанието за това стои във виновното поведение на ответника”.
На основата на разгледаните права на клиента, задълженията на посредника,
при неизпълнение на които той евентуално би носил отговорност при настъпили щети,
биха изглеждали така:

-

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОСРЕДНИКА ПРИ СДЕЛКА С ИМОТ:
1. Информиране за процеса на сключване на сделката:
-етапи;
-необходими документи;
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„Когато продажбата не бъде реализирана, посредникът не може да търси възнаграждението си. Но не
винаги! Изключението е предвидено в чл. 25, ал. 1, изр. второ от ЗЗД, според който текст условието се
счита за сбъднало се, ако страната, която има интерес от несбъдването му, недобросъвестно е попречила
да настъпи то. Такъв е и случаят по делото. Ответникът, след като е бил подпомогнат в стопанската си
дейност от посредника си, е предпочел не да търси изпълнение по сключения на 29.04.1992 г. договор за
продажба при условията, които той е отредил, а да договаря с други лица и да търси "анулирането"
(развалянето) на перфектния договор, тъй като купувачът не желае да си плаща посредническото
възнаграждение.”
Вж. Решение № 1422 от 03.12.2012 г. по гр.д. № 1100/2012 г. на Апелативен съд – Пловдив, 2-ри
граждански състав: Искът е за връщане на даденото по развален договор за поръчка поради твърдяно
неизпълнение – несключване на окончателен договор.Ответницата е изправна страна по облигационната
връзка, липсата на окончателен договор за покупко- продажба не е по нейна вина и не дължи връщане на
даденото по разваления поради неизпълнение договор.
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-

-фактически и правни действия, съпътстващи сделката;
разноски, свързани със сделката;
-ориентировъчен срок за реализиране на сделката.
2. Консултиране на клиента относно: цената, местоположението /при покупка и наем/,
времето на сделката с оглед целите и приоритетите на клиента.
3. Изготвяне на ценови маркетинг на насрещно предлагане и търсене на определен тип
имоти с определено местоположение за съответния вид сделка.
4. Подбиране на конкретни оферти при търсене на недвижим имот според заданието на
клиента/ намиране на евентуални купувач или наемател при предлагане на имот.
5. Организиране на огледи.
6. Предоставяне на информация за насрещната страна по сделката.
7. Предлагане на проект за предварителен договор със задължителните клаузи в него
или стандартен наемен договор.
8. Организиране сключването на нотариална сделка или подписването на нотариално
заверен договор.
9. Водене на търговски дневник и представяне на извлечение от него при поискване.
10. Опазване на търговската тайна и доброто име на възложителя.
Предвид на това отговорността на посредника може да се изрази в
недобросъвестно изпълнение на поетите от него задължения, включително и свързани с
намиране на имот по зададени критерии или на оптимална пазарна цена за конкретно
недвижимо имущество. Допълнително може да се уговори и съдействие за получаване
на ипотечен или потребителски кредит от финансова институция.30
Трябва да се подчертае, че съдържанието на предоставяната услуга по
посредничество при сделки с недвижими имоти, е доста по-широко от организирането
на огледи на имоти.
По силата на споразумението за посредничество на агенцията се възлага и тя
поема задължение за осъществяване на типични посреднически действия - да се
осъществява съдействие за сключване на сделки, като само при обективното им
осъществяване се дължи и възнаграждение на посредника. Евентуално уговорените
допълнителни функции и определянето им като такива по консултиране и проучване на
пазара са част от ангажимента на посредника, който включва проучване условията и
подготвяне на сключването на договорите като се издирват съдоговорители, и за
запознаване на контрагентите с обичайните условия по предлаганата сделка не
притежават специфичните характеристики на консултантската или маркетингова
дейност, а са част от необходимите и съпътстващи посредничеството действия.
„В задълженията на търговския посредник се включва извършването на
фактически действия: проучване на пазара и намиране на клиенти на възложителя,
свързване на съконтрагентите, организиране на преговори, технически действия, чрез
които се подпомага сключването на сделката. В задълженията на търговския посредник
не влиза извършването на правни действия (сключване на сделки, плащане и приемане
на плащане и др.)”31.
Задълженията на посредника при сделките с недвижими имоти са доста широки
по съдържание и не се изрепват със „свързване на страните”, както неправилно се
приема все още от някои брокери на пазара.

Посредничеството при отпускане на банков кредит като елемент на посредничество за покупка с имот
е разгледано в Решение от 10.12.2001 г. по ВАД № 56/2001 г.
31
Решение № 117 от 27.10.2008 г. на РС - Каварна по гр. д. № 284/2007 г.
30

Добре е да се има предвид, че доказването на изпълнението на задължението на
посредника да рекламира имота може да се осуети, ако в публикуваните обяви за
продажба или наем с посредничеството на търговеца не се съдържат достатъчна
индивидуализация на обявените имоти, което да позволява обявите да се свържат с
конкретния имот, по повод на който е сключен договорът между страните за
посредничество. 32
Примерно може да бъде посочен следният предмет на задълженията на
агенцията за недвижими имоти при посредничество за продажба на недвижим имот:
да представи имота на възложителя на всички потенциални купувачи, като осигури
организационно обслужване на сделката до сключване на окончателен договор за
продажба; да оцени имота и да го обяви за продажба, запазвайки анонимността на
възложителя; да организира за своя сметка и със свои средства рекламна кампания за
предлагане на имота за продажба; да разпространи характеристиките на имота до
всички агенции в страната и в чужбина чрез посочени електронни сайтове и да постави
информация за продажбата на имота на своите табла за оферти; да организира огледи с
потенциални купувачи, които биха могли да заплатят продажната цена; да информира
възложителя за текущото състояние на продажбата на имота най-малко веднъж
седмично; да съдейства на възложителя за избягване на рискове при продажбата и да
пази търговските тайни и всякаква друга информация за възложителя, станала известна
при изпълнението на договора.
Поемайки задължение за посредничество, посредникът е длъжен да осъществи
фактическа дейност, изразяваща се в съдействие за сключване на определена сделка
между двама съконтрагенти, осъществяване на връзка между тях и извършване на
подготвителни действия за сключване на договора чрез подпомагане на този основен
процес съгласно указанията на основните страни по бъдещия договор.
Има и друго изискване, поставено от разпоредбата на чл. 50 от Търговския закон
- търговският посредник да води дневник, в който да вписва ежедневно всички
сключени договори, като в края на деня е длъжен да датира и подпише станалите
вписвания.
„Липсата на дневник у посредника, който той е задължен да води съгласно чл. 50
от ТЗ, не прави неговите действия или сключения от него договор за посредничество
недействителни. Неводенето на дневник е свързано с административно-наказателна
отговорност, предвидена в глава XII от ТЗ.”33
Вписваниятя могат да послужат като доказателства за извършената дейност от
посредника и да обосноват заплащането на уговореното възнаграждение, за да бъде
осъществен фактическият състав на принципа за "документална обоснованост", т. е. за
да се признаят за текущи отчетените от дружеството разходи, водещи до намаляване на
финансовия резултат следва да бъде установено в какво се състои услугата по
посредничество.34
Казаното налага извода, че ролята на посредника при подготовка на сделка и
консултирането във всеки етап от осъществяването й са водещи за намаляване на
потенциалните рискове на пазара на недвижими имоти.

Решение № 105 от 2.07.2014 г. на ВКС по т. д. № 2617/2013 г., II т. о., ТК, постановено по реда на чл.
290 от ГПК
33
Решение № 200 от 22.04.2009 г. на ОС - Пазарджик по гр. д. № 146/2009 г., ГК, възз. с-в, по което е
отказано касационно производство - Определение № 5 от 22.01.2010 г. на ВКС по т. д. № 792/2009 г., II т.
о., ТК
34
Решение № 10373 от 24.07.2014 г. на ВАС по адм. д. № 13026/2013 г., VIII о.
32

Правата на посредника са корелативни на задълженията на възложителя и
обхващат правото да се получи съдействие за изпълнение на предмета на договора и
правото да се получи възнаграждение, което беше разгледано по-горе.
Важно е основанието на претендираната сума, когато възложителят не
изпълнява задължението си за плащане.
Трябва да се отчита, че ако е уговорена неустойка, тя се отнася до условията и
онази форма на неизпълнение, за което е била уговорена - р. по т. дело № 714/2008 г.
на ВКС, ТК, II т. о., постановено по реда на чл. 290 ГПК. Така например,
компенсаторна неустойка не може да се търси при забавено изпълнение. Съгласно
разпоредбата на чл. 79, ал. 1 ЗЗД при неточно изпълнение кредиторът има право на
алтернативен избор - да иска изпълнението заедно с обезщетение за забавата или да
иска обезщетение за неизпълнение, но не и двете едновременно. „Когато кредиторът
предпочете прякото изпълнение на самото задължение, той не може да иска и
договорената между страните компенсаторна неустойка за неизпълнение, нито пък
прякото изпълнение, заедно с действителните си вреди от неизпълнението, защото по
този начин би получил дължимото два пъти - като изпълнение и като равностойност на
неизпълнението. Обстоятелството, че според задължителните разяснения в ТР № 1 от
15.06.2010 г. на ОСТК на ВКС е признато служебно правомощие на решаващия съд да
следи за съответствието на неустоечната клауза с добрите нрави и с принципа за
справедливост в гражданските и търговските правоотношения, предвид
действителността на договора и на отделните негови клаузи, означава, че въззивният
съд е бил длъжен изрично да се произнесе и по въпроса дали неустоечната клауза в
процесния договор е действителна, още повече, че неустойката е уговорена само в
полза на едната страна и при отсъствие на очаквани вреди след плащане на дължимото
възнаграждение по договора. Затова, като е приел, че договорената между
съконтрахентите неустойка за неизпълнение е дължима от длъжника, наред с
възнаграждението по процесния договор и е уважил предявения иск по чл. 92, ал. 1
ЗЗД, без да обсъди дали същата не е евентуално нищожна, като накърняваща добрите
нрави по см. на чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД въззивният съд е допуснал съществено
процесуално нарушение, довело до неправилност на въззивното решение в тази му част
и обуславящо неговата отмяна.”35
Съществено за посредничеството е как е определен неговия срок и как това
влияе на правата и задълженията по него.
Има сериозни аргументи да се приеме, че договор запосредничество, в който
няма посочен срок, представлява своеобразно ограничение на правото на собственост и
би бил в противоречие с конституционната норма на чл. 17, ал. 3 от Конституцията на
Република България, обявяваща частната собственост за неприкосновена.
Клаузата относно срока на договора за посредничество може да има отношение
и във връзка с дължимостта на уговорената комисионна след изтичане на срока на
действието му. Аналогичен проблем може да възникне и в случай на едностранно
прекратяване на договора за посредничество /с предизвестие/ от възложителя без
виновно неизпълнение на агенцията.
Когато в договора е включена клауза, посочваща дължимостта на
посредническото възнаграждение за сключени сделки, по които посредникът е намерил
насрещен контрагент – потенциален купувач/наемател или е предложил оферти
съобразно заявеното търсене на имот, възложителят по вече прекратения
посреднически договор ще трябва да заплати определената комисионна.36

35
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Решение № 159 от 22.02.2016 г. на ВКС по т. д. № 1871/2014 г., II т. о., ТК по чл. 290 ГПК
Решение № 167 от 26.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 666/2010 г., I т. о., ТК

Особен интерес представляват договорите за изключителни права - т.н.
„договори с ексклузивни права”. Те задължават възложителя да сключи сделка с
оферирания имот единствено и само чрез посредничеството на агенцията; не се допуска
не само ползването на услугите на друг посредник, но и директното договаряне с
насрещна страна без да се дължи уговорената комисионна.37 Това би следвало да бъде
посочено в посредническия договор.
Нарушаването на клаузата за ексклузивитет в рамките на уговорения срок по
принцип е основание за претендирането на неустойка от страна на агенцията за
недвижими имоти, ако такава е била договорена.
Трябва да се подчертае, че това право няма да се породи в случай, че
посредникът е бил неизправна страна поради това, че не е изпълнил или не е бил готов
да изпълни насрещните си задължения по договора. Този извод не се променя
единствено от обстоятелството, че другата страна не е спазила изискването да не
сключва сделка без посредничеството на агенцията. Уговорената в договора неустойка
за неизпълнение на поети от длъжника задължения не се дължи, ако кредиторът, който
претендира заплащането й, е В съответствие с основния правен принцип, че никой не
може да черпи права от собственото си противоправно поведение, кредиторът не би
могъл да претендира неустойка за договорно неизпълнение от длъжника, ако самият
той не е изпълнил или не е имал готовност да изпълни насрещните си задължения така,
както изисква законът (чл. 63 ЗЗД) - точно, добросъвестно и с грижата на добър
стопанин. Обстоятелството, че от сключване на договора за посредничество до
продажбата на имота е изминал малък период (примерно от един месец) е ирелевантен
за преценката дали посредникът е изправна страна по договора.
Своеобразно приложение намират договорите за изключителни права в
специфична форма на посредничеството чрез т.н. „МЛС системи”, които вече имат
практическо приложение и в България.
Мулти листинг системите са форма на посредничество за сключване на сделка с
недвижими имоти, при която конкретният лиент контактува и сключва договор за
изключителни права с един брокер, а всички останали членове на MLS получават
информация за недвижимия имот, в реално време, от общата им база данни и предлагат
на своите клиенти – насрещни страни имотаа с цел реализиране на покупко-продажба
при най-добри пазарни условия; допустимо е споделяне на комисионна между брокери,
без това да се отразява на задълженията на клиента.
Могат да възникват много практически въпроси, които основно гравитират
около правната сила на договора, обвързаността на лица, които не са сключили
посредническите договори и изпълнението на задълженията по тези договори.
Отговори на някои от тях дава съдебната практика.
Интерес представлява доколко може да се приеме за договор за посредничество
подписан протокол за огледи на предлагани за сделка имоти.
Тези протоколи не съдържат белезите на договор за търговско посредничество,
който освен задължение за организиране на огледи, включва също събиране и
предоставяне на информация от агенцията, подготвяне на предварителен договор
/наемен договор и за оказване на съдействие за сключване на сделка по покупко-

Договор за изключителни права е: договор между клиент и Брокер, сключен за определен срок, през
който единствено този Брокер за посочения в договора имот има право да рекламира, организира и
реализира огледи, срещи, преговори и да участва като посредник при сключване на договори между
Клиента и потенциални насрещни страни те купувачи на Имота, предмет на този договор; Клиентът
дължи уговореното в договора за изключителни права възнаграждение и когато е осъществил сделката
директно или чрез друг брокер през времетраенето му.
37

продажба по нотариален ред, което е типичното съдържание на договора за търговско
посредничество.
На следващо място, обичайна практика е протоколи за оглед да се оформят при
самото извършване на огледа и да се подписват от съответния брокер – агент, работещ
за агенцията за недвижими имоти, а не от управителя или друго лице, което е законен
или упълномощен представител на агенцията за недвижими имоти.
Съгласно нормата на чл. 21 от ЗЗД, договорът поражда действие между
страните, които са го сключили, а спрямо трети лица - само в предвидените от закона
случаи. Т.е. между страните по договора действа принципа за обвързаност от
постигнатото между тях съглашение. Следователно, правата за търсене на уговорената
престация или отговорност за неизпълнение на поети договорни задължения могат да
бъдат осъществени само между страните по договора. Това налага извода, че в
разглежданата хипотеза протоколът за огледи няма да може да замести писмения
договор за посредничество.
Когато посредничеството е възложено от лице, което не е собственик на имота –
предмет на сделката, това лице в качеството си на възложител, въпреки, че не е пряка
страна по нея, дължи плащане на посредническото възнаграждение при изпълнение
задълженията на посредника: „Договорът поражда действие между страните, които са
го сключили, а спрямо трети лица - само в предвидените от закона случаи. Този извод
следва от разпоредбата на чл. 21 ЗЗД, която по категоричен и недвусмислен начин
утвърждава принципа за обвързаност на страните с постигнатото между тях
съглашение по смисъла на чл. 8 ЗЗД. Следователно, правата за търсене на уговорената
престация или отговорност за неизпълнение на поетите договорни задължения могат да
бъдат осъществени само между страните по договора.”38
Разгледаният казус е по повод възлагане на посредничеството от родител на
лицето, собственик на имота , но по аналогия може да се използва и относно дяловете
на съсобствениците, които не са възложители лично или чрез представител по
посредническия договор.
„Вярно е, че съгласно чл. 21, ал. 1 ЗЗД договорът поражда действия между
страните, а спрямо трети лица - само в предвидените в закона случаи. Това означава, че
и правата за търсене на отговорност за неизпълнение се осъществяват само между
страните по договора. Наистина чл. 23 ЗЗД създава правна възможност за обещаване
задължението или действието на трето лице, но от това обещание задължения за
третото лице не възникват, а те са за обещателя, който е и правно обвързаният, в
какъвто смисъл е постоянната практика на ВКС - решение № 118/2011 г., по т. д. №
474/2009 г. на II т. о. Затова и ако третото лице, както е в разглежданият случай, не
извърши уговореното от обещателя действие, или откаже да се задължи, обещателят
дължи обезщетение на съконтрахента си на общо основание, но това не влияе на
действителността на самия договор. Несъмнено, при настъпила последваща обективна
невъзможност за изпълнение от страна на третото лице на обещаното, обещателят също
се освобождава от задължението си, без да възникне отговорност в негова тежест. 39 Но
когато е установено, че закупеният имот е идентичен с предложеното от търговското
дружество - ищец на ответника, като доверител по сключения помежду им договор и в
същия е имало изрична клауза в този смисъл, възнаграждение се дължи на посредника,
щом сделката е сключена от свързано лице /съпруг, роднини по права линия без
ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително/.
38 Решение № 118 от 3.06.2011 г. на ВКС по т. д. № 474/2009 г., II т. о., ТК, по чл. 280 ГПК и чл. 290
ГПК
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Решение № 159 от 22.02.2016 г. на ВКС по т. д. № 1871/2014 г., II т. о., ТК по чл. 290 ГПК

Посредничеството, сключено с предмет недвижим имот, собственост на търговско
дружество, също може да има някои особености:
- По повод възлагане на посредничество от един от съдружниците в търговско
дружество е прието, че: „Допустимо е сключването на договор за посредничество с
цел извършване на продажба на недвижим имот, собственост на трето лице. Тъй
като договорът има облигационен характер възлагането на такава работа от
ответника, респ. поемането й от ищеца не е лишено от предмет, нито същият е
невъзможен.40” / По аналогичен начин би следвало да се разсъждава и при
съсобственост върху недвижим имот, обект на сделката./
- „По принцип прехвърляне на дружествени дялове по реда на чл. 129 ТЗ, не е в
предмета на сключения между страните договор и посредническо възнаграждение
не се дължи, ако няма доказателства, че именно ищецът е посредничил при
сключване на договорите по чл. 129 ТЗ между ответника и неговите съдружници, и
купувача на дружествените дялове.”41
- Според конкретната фактическа обстановка може да се прави извод, че с
продажбата на всички дялове в търговското дружество се постига резултат,
идентичен с продажбата на имота от страна на търговското дружество – когато
съдружниците договорят обща цена на дружествените си дялове идентична с тази,
която е посочена като продажна по договора за посредничество с оглед на една
бъдеща покупко-продажба на имота. Ако същата е била реализирана, дружествотособственик би получило продажната цена, която в последствие съдружниците в
него евентуално искат да си разпределят чрез възможни за това способи.”42
За представителната власт при търговски дружества: „Договорът за
посредничество/поръчка е неформален, а ако е подписан от лице без
представителна власт (или само от един от управителите при съвместно
представителство), но след това е изпълнен, по него се дължи възнаграждение
предвид чл. 301 от ГПК.”43
С оглед потребностите на практика, заслужават внимание процесуални въпроси
при наличие на международен елемент.
Относно местна подсъдност на иска по чл. 51 ТЗ във връзка с изпълнението
на договор, в частност такъв за услуга, важат правилата на член 5, т. 1, буква "а" от
Регламент (ЕО) № 44/2001 г. на съвета от 22 декември 2000 г. - в случая на
предоставяне на услуги, мястото в държава-членка, където съгласно договора услугите
са били предоставени или е трябвало да бъдат .44
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