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Съществен момент относно режима на сделки с вещни права е да се 

сравнят нормативно допустимите начини на плащане от гледна точка на 

интересите на купувача и на продавача. Изцяло в сферата на свободата на 

договаряне определянето на това коя от страните трябва да изпълни 

задължението си първа, което е свързано и  с разпределението на някои 

рискове при сделката. 

Съгласно чл. 25, ал. 10 на Закона за нотариусите и нотариалната 

дейност, в сила от  1 юли 2011г, в приложение на Закона за ограничаване 

на плащанията в брой,  всички суми, в общ размер над 10 000 лева по 

сферата на възмездните сделки с вещни праваследва да се превеждат 

единствено по банков път - по специална сметка на нотариуса или по 

банкова сметка в избрана от страните банка. Това не изключва при 

съгласие по същия ред да се извършват плащанията и под посочения 

размер.  

Страните сами могат да решат дали това плащане на стане: преди 

сключване на сделката пред нотариус; след подписване, но преди вписване 

на сделката в Агенцията по вписванията; след датата на нотариалния акт 

(при разсрочено или отложено плащане). 

Ако купувачът е заплатил цената, но продавачът не подпише 

нотариалния акт, това ще блокира прехвърлянето на вещното право. При  

сключен предварителен договор, за купувачът съществува правото на иск 

по реда на чл. 19 от ЗЗД за обявяването му за окончателен. Условие за 

придобиване на собствеността ще бъде към момента на завеждане на иска 



продавачът да е собственик /чл. 363 от ГПК/. При липсата на тази 

предпоставка, както и в случаите, когато между страните няма подписан 

предварителен договор, за купувача ще остане единствено правото да 

търси изплатените до момента суми като неоснователно обогатяване по 

реда на чл. 55 от ЗЗД. Отношенията могат да бъдат допълнително 

усложнени, ако междувременно продавачът престане да съществува 

поради смърт на продавача-физическо лице или прекратяване на 

юридическото лице. 

Трябва да се подчертае, че в момента липсва възможност да се 

провери и гарантира, че преди вписване на изповяданата в същия ден 

нотариална сделка няма да бъдат вписани в Агенцията по вписванията 

други документи – нотариални актове, с които се прехвърля същия имот 

или такива, с които върху него се учредяват вещни тежести; възбрани или 

искови молби. нашата правна система е възприела настъпването на 

вещноправния ефект, който настъпва още при сключването на договора за 

продажба.1 Вписването има значение с оглед конкуренцията на права /чл. 

113 от Закона за собствеността/, но не е част от фактическия състав на 

продажбата. На следващо място, сделката задължително трябва да се 

впише още в деня, когато е съставен нотариалния акт2. 

Интересите на купувача ще бъдат в най-голяма степен защитени, ако 

се уговори, че цената/неплатената част от нея ще бъде преведена не по 

сметката на продавача, а или по сметка на нотариуса, или по т.н. „ескроу-

сметка”3 в банка, независимо от това какъв е размерът на цената. 

 
1 В този смисъл: Любен Василев, „Българско вещно право”, С., 2001, с. 408 
2 Това задължително изискване е записано в  чл. 9, ал. 1 от Правилника за вписванията и в чл. 21, ал. 1 от 

Наредба № 32 от 29.01.1997 г. за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. 
3  “Ескроу - сметка” е разплащателна сметка, открита при банка, със специално предназначение, 

определено като такова от страните по договора и непротиворечащо на приложимия закон, с режим на 

използване, посочен в договора и допълнителните споразумения и приложения към него.  

 

 



Участието на нотариуса като своеобразент „гарант” на плащането  

най-често се осъществяваше чрез писмен договор за съхранение от него на 

цената по сделката, под формата на договор за влог по чл. 250 ЗЗД  

/известен като „договор за доброволно пазене”/, който поради естеството 

на парите – заместими вещи, по-скоро е договор за неправилен влог и 

може да се квалифицира като договор за заем за потребление според чл. 

257, ал. 2 от ЗЗД.  

Писмените споразумения, съставяни между страните при сделките и 

нотариуса, до голяма степен ще са сходни с договорите за ескроу-сметка, 

сключвани с банка, тъй като те са тристранни и дават възможност да се 

уточнят условията за разплащане по сделката. Превежданите по тях суми 

от бенефициара-купувач могат да бъдат усвоени от бенефициента-

продавач само при доказване изпълнението на определени изисквания, 

уговорени с третото лице-довереник /банка/. 

Според чл. 25а от ЗННД специалната сметка, в която се държат 

парите на страните по сделките, вече не може да бъде предмет на 

принудително изпълнение за задължения на нотариуса. Въпреки това 

обаче, в някои редки житейски хипотези  използването на сметката на 

нотариус може да породи някои усложнения, които най-малкото биха 

забавили уреждането на плащанията по сделката по причини, които не са 

възможни, ако сумите са внесени в ескроу-сметка по договор с банка4. 

За продавача, който е подписал договора за продажба на имота, но  

не е получил (изцяло) цената, също има определени рискове.5 Масово в 

текста на нотариалния акт се посочва, че цената е изцяло изплатена, без 

това реално да е осъществено към момента на подписването му. 

Преобладаващата практиката на пазара е страните да подпишат 

 
4Например при смърт на нотариуса; при наложено наказание по чл. 37, ал. 1, т.  7  от Наказакелния 

кодекс - „лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност”, в предвидените случаи;  

при наложено дисциплинарно наказание „лишаване от правоспособност” по чл. 75, ал. 1, т. 4 от ЗННД. 

 
5 В случая не се разглежда хипотезата на чл. 168, т. 1 от ЗЗД 



нотариалния акт, който остава при нотариуса без да се предприемат 

действия по вписването, до потвърждаване от страна на продавача, че е 

направено плащането на цената. 

Най-важният момент, свързан с плащанията по сделките, е 

уговарянето на условията по освобождаване на внесената от купувача 

цена. Когато това плащане е направено в изпълнение на сключен между 

страните предварителен договор, нормално е в договора с банката или в 

писменото споразумение с нотариуса да се посочи, че ако не се сключи 

нотариален акт в определен срок, сумата следва да се върне на купувача.6 

Причините  да не се стигне до изповядване пред нотариус на сделката 

обаче, могат да бъдат различни. Предварителният договор се подчинява на 

общите правила за неизпълнението, което ще доведе до необходимост от 

отговор на следните въпроси: налице ли е неизпълнение;  виновно ли е то 

или има форсмажорни обстоятелства; има ли съпричиняване и др. На тази 

основа при разваляне на предварителния договор поради неизпълнение 

страните си дължат връщане на даденото в негово изпълнение, т.е. 

купувачът би трябвало да получи обратно депозираната от него сума. Но за 

изправната страна по предварителния договор ще възникне правото на 

обезщетение, съответно – на уговорената неустойка. Отделно следва да се 

прецени дали внесената от купувача сума представлява задатък/капаро по 

смисъла на чл.93 от ЗЗД7 и приложими ли са правилата за отменината, или 

е налице авансово платена част от продажната цена.  

 
6 При второто обсъжване на ЗИД на ЗННД в Парламента е било гласувано, но не прието, предложение за 

следния текст:  „нотариусът няма право да извършва плащания по тази сметка, в случай че сделката не 

бъде вписана”. /Стенограма от  2011.05.18 на четиирдесет и първо Народно събрание – двеста и 

тридесето заседание/ 
7 Член L. 114-1 от Code de la consommation [Кодекс за потреблението], въведен с член 3-1 от Закон № 

92-60 от 18 януари 1992 г. за засилване на защитата на потребителите, гласи следното:„Задатъкът е 

авансово внасяне на сума, при което всеки от договарящите може да се откаже от договора, като 

потребителят губи задатъка или търговецът го възстановява в двоен размер, освен ако в договора е 

уговорено друго.“ / Дело C-277/05 Решение на Съда (първи състав) от 18 юли 2007 г. Société thermale 

d'Eugénie-les-Bains Приложно поле - Задатък, внесен по договори за доставка на облагаеми с ДДС услуги 

и задържан от доставчика в случай на отказ – Квалификация; източник:http://accountantbg.com/node/168 

http://accountantbg.com/node/168


Още повече спорове може да възникнат относно освобождаване на 

депозираната сума след сключване на нотариалната сделка, поради което е 

необходимо  изрично посочване в кои случаи ще бъде лишен продавачът 

от правото да получи цената и тя ще бъде върната на вносителя й. 

 Стандартна уговорка в предварителните договори и в нотариалния 

акт е продавачът да декларира, че е единствен носител на правото на 

собственост или ограничените права, предмет на сделката. Възможно е 

удостоверението за тежести да покаже пречки вещните права да бъдат 

прехвърлени в обема, предмет на договора между страните. Трябва да се 

има предвид, че продажбата на чужд имот не е нищожна, а подлежи на 

разваляне по съдебен ред8. За да може купувачът, който е платил цената да 

я получи обратно от сметката, където тя е депозирана, ако се окаже, че 

продавачът към момента на вписване на сделката не е бил собственик, е 

необходима изрична уговорка в този смисъл с нотариуса или банката. Най-

голяма сигурност за купувача създава условието за превеждане на цената 

на продавача след представяне на удостоверение за тежести, от което да е 

видно, че няма вписани обстоятелства, които да пречат на придобиването 

на вещни права в уговорения обем, независимо дали те са били известни на 

продавача или са били вписани дори след изповядване на сделката, но 

регистрирани в Агенцията за вписванията преди прехвърлителната сделка.  

От решаващо значение е да се посочи кои точно отбелязвания по 

партидата на имота ще бъдат пречка продавачът да получи цената. За 

продавача е най-изгодно да се уговори, че сумата няма да му бъде 

преведена само в случаите, за които той е знаел или е можело да знае /от 

 
8 Така в Решение № 1249 от 4.12.2001 г. на ВКС по гр. д. № 161/2000 г., II г. о. се посочва, че: „Договорът 

за покупко-продажба на чужда вещ не е нищожен, но не може да направи купувача собственик, тъй като 

е недействителен (непротивопоставим) по отношение на действителния собственик.”;  „Правото на 

собственост е производно от правото на собственост на неговите праводатели”/Решение № 1869 от 

15.01.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2123/2001 г., IV г. о/. 

 

 



справки в Агенцията по вписванията/, че върху имота има права на трети 

лица, както и че са му били известни заведени срещу него граждански или 

изпълнителни дела. В тази връзка ми се струва разумно в нотариалните 

актове да се отбелязва часа на сключване на сделката, което би улеснило 

установяването на добросъвестността на продавача. 

При липса на писмено изразено съгласие на преките страни по 

сделката, ако няма нищо уговорено в тристранното споразумение , 

подписано при откриване на сметката и предхождащо внасянето на цената, 

изглежда правилно сумата да не бъде освобождавана до представяне на 

съдебен акт – влязло в сила решение относно правния спор. Що се отнася 

до разходите по обслужване на сметката, в която е депозирана престацията 

на купувача, би трябвало в такива случаи да се предвиди, че те следва да се 

покриват от постъпилата сума като продажна цена, ако задължената за 

това страна не ги заплаща. 

 Потенциално съществува и друг риск – от недобросъвестност на 

купувача, който може да инициира лесно вписване на искова молба по 

партидата на имота. Така купувачът може да се  окаже едновременно 

носител на вещното право на собственост и ако има такава уговорка, да 

може да получи обратно депозираната сума като продажна цена. 

Продавачът ще остане в този случай в крайно неизгодната позиция да води 

съдебен спор за реално изпълнение по чл. 79, ал. 1 от ЗЗД или разваляне на 

сделката на основание чл. 87 от ЗЗД поради неизпълнение  - неплащане на 

цената. Междувременно обаче, купувачът може да е прехвърлил 

собствеността на трето лице. Последното ще се ползва от защитата по чл. 

88, ал. 2 от ЗЗД9 и развалянето на първата сделка за продажба на имота 

няма да има обратно действие спрямо него.10 

 

9   В Решение № 267 по гр.д. № 1325/2002г., IV Г. О. на ВКС е разгледан случай, при който исковата 

молба поради пропуск на първостепенния съд, не е била вписана, а прехвърлянето е извършено преди 

предявяване на иска. Прието е, че „развалянето не може да се противопостави на третите лица, 



Добре е да се припомни, че е допустимо страните по продажбата да 

уговорят по-късен момент за получаване на цената  от продавача /т.н. 

„продажба с отложено плащане”/. На тази плоскост обаче не биха могли да 

се решат разгледаните проблеми, свързани с освобождаване на 

депозираната сума, тъй като купувачът е задължен към определена дата на 

извърши плащането и това не е обвързано с липсата на тежести върху 

имота или предхождащи вписвания, които пречат на транслативния ефект 

на договора, а касаят изпълнението на задължения по вече сключена 

сделка. 

Интерес представлява също доколко  могат да бъда използвани т.н. 

„сделки под условие” за решаване на възможните проблеми по 

освобождаване на депозираната цена. Въпросът е доколко такова условие, 

гарантиращо интересите на купувача, би могло да бъде установяването на 

липса на транслативни действия или тежести след подписване на 

нотариалния акт за продажба и преди неговото вписване. Според мен 

условието, в зависимост от което сделката ще породи правно действие, 

следва да се отнася до настъпването на нов юридически факт, с който по 

волята на страните се свързва правния резултат от сделката. Такава ще 

бъде например хипотезата на договор за  покупко-продажба под условие, 

че собствеността ще премине в патримониума на купувача в един по - 

късен момент, което изисква при сключване на сделката продавачът да е 

 
придобили права преди вписване на исковата молба. Нотариалният акт е вписан преди завеждане на 

процеса и процедурата на вписването има защитно-оповестително действие. С нотариалния акт, вписан 

преди исковата молба, се ограничава обратното действие на развалянето на договора, само между 

страните, без да се засяга придобитото право на собственост на последващите приобретатели на имота, 

като е без правно значение тяхната субективна недобросъвестност.” /Източник:  Бюлетин на ВКС, кн. 2 

от 2003 г./ 

10 За първия продавач ще остане възможността чрез иск по чл. 135 от ЗЗД да претендира обявяване на 

последващата сделка за относително недействителна спрямо него и да потърси връщане на престираното 

от другата страна с оглед ретроактивното дейстие на развалянето съгласно чл. 55, ал. 1  пр. 3 от ЗЗД. 

В негова тежест обаче, ще бъде да докаже недобросъвестността на страните / в този смисъл:  Решение № 

1397 от 29.11.1993г. по гр.д. № 36/93 г., IV Г. О. на ВС; източник:www.ciela.net/. 

 



собственик. Ако се установи, че към момента на вписването на 

нотариалния акт друго лице е собственик, липсва условие, договорено 

между страните, а правните последици са нормативно определени. 

Сключената сделка, въпреки невъзможността да прехвърли собствеността, 

не е нищожна, а подлежи на развалянеи до момента, в който това не бъде 

направено по съдебен ред, няма как да се търси от купувача регрес на 

цената под предлог, че не се е осъществило договореното условие, от което 

да зависи правния ефект на договора. Връщането на депозираната цена на 

купувача ще бъде възможно единствено, ако има включена изрична клауза 

в този смисъл в тристранното споразумение с нотариуса или в договора с 

банка за ескроу-сметката.  

Важно значение за сделките с вещни права е познаването и 

използването на подходящо финансиране. Ипотечното кредитиране по 

Закона за  кредитните институции (чл. 60, ал. 4) вече има свои 

алтернативи, разработени в Закона за потребителския кредит11 и в Закон за 

кредитите за недвижими имоти на потребители 12  (Обн., ДВ, бр. 59 от 

29.07.2016 г.). Трябва да се подчертае, че до подписване на съответния 

договор с банка тя няма задължение за отпускане на кредит, дори да е дала 

документ за размера на потенциално отпуснатия заем. Затова при 

неосъществяване на планирания кредит купувачът остава виновна страна 

при неплащане и може да загуби дадения задатък, предвид разпоредбата на 

чл. 81, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.  

  
  
  

 

 
11 Обн., ДВ, бр. 18 от 5.03.2010 г., в сила от 12.05.2010 г., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 

31.08.2010 г., бр. 91 от 20.11.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 30 от 26.03.2013 г., в сила от 

26.03.2013 г., изм. и доп., бр. 35 от 22.04.2014 г., в сила от 23.07.2014 г., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 

25.07.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 59 от 29.07.2016 г. 

 
12 Вж. статията „Договорът за кредит на недвижим имот на потребител”, Проф. д-р Поля Голева, Сп. 

Норма, р. 8/2016, с. 5-18. 
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