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1.Основни характеристики на правото на строеж
Правото да се построи сграда може да се разглежда като проявление
на

вещното

право

на

собственост

и

представлява

елемент

от

разпоредителната власт на титуляра му. Собствеността върху постройката
„следва” собствеността върху терена по силата на правилото на чл. 92 от
Закона за собствеността, уреждащо т.н. „приращение” на всичко, трайно
прекрепено към земята. Текстът предвижда, че за да се изключи
приложимостта на този принцип, е необходимо да е уговорено нещо друго.
Няма ли специална договореност, собственикът на терена ще придобие и
собствеността върху изградената постройка от всяко друго лице.
Нормативно правото на строеж е уредено в чл. 63–67 от Закона за собствеността, а корените му са още в римското право, откъдето се е запазил
терминът „суперфиция”; учредителят на това ограничено вещно право се
нарича „суперфициант”, а преобретателя – „суперфициар”.
„Правото на строеж може да се определи като самостоятелно вещно
право върху чуждо мястото, по силата на което обладателят му може да
построи (и възстанови) определена сграда в това място и да я притежава в
собственост, отделна от собствеността върху земята, като използва
незастроената част от мястото за стопанисването на сградата според
нейното предназначение”1.
От понятието за право на строеж могат да се извлекат и неговите
основни характеристики2:

Василев, Л., Българско вещно право., С., 2001, с. 330
Важно практическо значение както за правната характеристика, така и за съдържанието на
правото на строеж, има Тълкувателно решение № 33 от 19.IV.1971 г. по гр. д. № 11/71 г., ОСГК.
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1. Субективно вещно право – право на носителя му да упражнява
правомощията – елементи от съдържанието му, като упражнява
въздействие върху недвижим имот и изисква от другите правни субекти
при

условията

на

равнопоставеност,

съобразяване

с

това

право

/притезателно право/.
Правото на строеж може да бъде защитено както с всички вещни искове
за защита на собствеността, така и с всички искове за вреди и загуби.3
2. Абсолютно право – противопоставимо е на всички правни субекти,
включително публичните такива и самия собственик на земята, за разлика
от облигационните права, които имат задължителна сила само срещу
конкретни лица, участващи в правоотношението.
3. Ограничено вещно право (по-тясно като съдържание и обем от
правото на собственост върху същия имот).
4. Право, което се учредява в полза на лице, различно от собственика
на земята.
5. Право, което не се учредява с оглед на личността на преобретателя
му – не е лично право, за разлика от вещното право на ползване.
6. Прехвърлимо право – това дава възможност за сключване на
сделки с него след учредяването му.
7. Наследимо право – не се погасява със смъртта на носителя му.
8. Делимо

право

–

доколкото

се

съблюдават

техническите

изисквания.
9. Вещна тежест - „следва вещта” независимо от промяната в
титуляра на правото на собственост върху земята.
2. Съдържание на правото на строеж.
Суперфицията включва няколко правомощия на носителя й, които са
елементи на съдържанието на правото на строеж:
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Тълкувателно решение № 33 от 19.IV.1971 г. по гр. д. № 11/71 г., ОСГК

1) Право да се строи в чужд имот
Освен класическото съдържание на суперфицията (право да се построи
сграда в чужд имот), до същия ефект се стига и когато собственикът на земята прехвърли собствеността на вече изградена постройка, съответно – на
част от нея. В такъв случай обаче се прехвърля и съответна идеална част
или от правото на собственост, или от правото на строеж върху терена.
2) Право да се придобие изключително право на собственост върху
постройката
Както беше посочено, това е изключение от правилото, че собствеността върху построеното следва собствеността върху земята (по приращение).
При това тази собственост върху постройката е пълна и не поражда съсобственост между носителя и учредителя на суперфицията
3) Право да се използва чуждата земя (квазивладение).
Учреденото право на строеж създава задължение на собственика на терена да допусне самото извършване на строителството в имота си, като
търпи неудобствата от това – често върху целия терен, а не само в рамките
на строителната площадка.
Собственикът на терена не може да откаже на суперфициара ползване
на земята не само в процеса на извършване на строителство или наложил
се ремонт, но също така и за преминаване или по друг начин, доколкото
това е свързано с използването на сградата, при това – съобразно с нейното
предназначение.
Трябва да се подчертае, че по силата на чл. 64 от Закона за
собствеността е допустимо да се договори и ползване на земята в по-широк
смисъл. Някои правни анализатори дори виждат правна възможност да се
свърже ползването на паркоместа с правото на ползване на земята от
суперфициара, което да замести липсата на нормативно решение на този
въпрос и същестуващото към момента непризнаването на паркоместата за
самостоятелен обект на вещни права.
4) Право на разпореждане и наследяване.

Всяко от тези правомощия на носителя на правото на строеж в своята
съвкупност са неотменима част от съдържанието на суперфицията и не
може да бъдат договорно ограничено или отменено – такава клауза би била
нищожна.
Законово е предвидено едно ограничение на правото на разпореждане при продажба на трето лице на вече изградената постройка, се изисква
спазване на процедурата по чл. 33 от Закона за собствеността (право на
изкупуване – в случая в полза на собсвеника на земята).
С оглед на гореизложените правомощия на суперфициаря, може да се
очертаят и задълженията на собственика на земята, който учредява правото
на строеж. Извън самото учредяване на суперфиция и осигуряване на
достъп/ползване на терена,

съдебната практика приема, че дори в

хипотезата на учредяване право на строеж срещу изграждане на готови
обекти, ако изрично не са поети от собствениците на земята изрично в
договора задължения за започването на строежа, те трябва да бъдат
извършени от суперфициаря.4
3. Правни средства за възникване на правото на строеж.
Най-често суперфицията се учредява чрез правна сделка – продажба,
дарение, замяна, прехдвърляне срещу задължение за издръжка и гледане,
учредяване право на строеж срещу задължение за построяване на готови
обекти.
Учредителят трябва да отговаря на изискванията, поставяни при всяко
прехвърляне на вещни права върху недвижим имот: да докаже правото си
на собственост върху земята и да установи наличието на правоспособност
за сделката, съответно - на представителна власт.
Трябва да се подчертае, че сделки с правото на строеж след като е
достигнат „груб строеж”, са нищожни, предвид разпоредбата на чл. 181 от
Закона за устройство на територията – след този строителен етап правото
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на строеж престава на съществува и възниква право на собственост върху
обекта.
Учредяването на вещно право на строеж спада към разпоредителните
действия според Тълкувателно решение № 91 от 01.10.1974 г. по гр. д. №
63/1974 г., ОСГК на ВС: това са такива действия, които водят до промяна
— прехвърляне, видоизменяне, ограничаване или прекратяване на вещното
право на собственост и които действия излизат вън от пределите на
обикновено управление.
Разпоредителният характер на правното действие по учредяване на
правото на строеж има няколко важни последици:
- необходимо е участие в сделката /лично или чрез представител/ на
всички съсобственици на земята, като е неприложимо правилото на
чл. 32, ал. 1 от Закона за собствеността за вземане на решение с
мнозинство

на

съсобствениците,

притежаващи

повече

от

половината от правото на собственост върху общата вещ/в случая –
недвижим имот/;
- при продажба на идеална част от притежавано в режим на
съсобственост право на строеж е необходимо спазване на
процедурата по чл. 33 от Закона за собствеността, свързана с
правото на изкупуване на останалите съсобственици;
- формата на пълномощното на представлявания учредител е писмена
с нотариална заверка на подписа и на съдържанието /изискване на
чл. 37 от Закона за задълженията и договорите/.
Формата на сделките е нотариален акт предвид императивната
правна норма на чл. 18 от Закона за задълженията и договорите.
Задължителна е местната компетентност – сделката следва да бъде извършеана от нотариус с район на действие – този по местонахождението на земята.
Когато съсобственик е държавата или община, достатъчна е писмена
форма без нотариална заверка на подписите, но остава задължението за

вписване в Имотния регистър към Агенцията за вписванията /чл. 18 от
Закона за собствеността/.
Учредяването на право на строеж между роднини по права линия, по
съребрена линия до втора степен включително или на съпруг става с нотариално заверено заявление до техническата служба в общинския съвет,
което се вписва в нотариалните книги.
Съществува специален ред – сключване на договор с нотариална
заверка на подписите, който се вписва в Имотния регистър, когато се цели
построяването и придобиването на собственост върху постройката само от
един/или част от съсобствениците.5
Такъв договор или съгласие под каквато и да е форма не се изисква от
останалите съсобственици, ако имотът, върху който ще се строи, е
предназначен за ниско жилищно или вилно застрояване и всеки от
останалите съсобственици има/е реализирал свое право на строеж в имота
/чл. 183, ал. 4 от Закона за устройство на територията/.
Допустимо е и придобиването на право на строеж в съсобственост,
което води до съсобственост и върху построеното.
При съсобственост по принципа на приращението, залегнал в чл. 92
от Закона за собствеността, всичко, построено върху терена, ще стане
общо притежание на съсобствениците в същите квоти. Ако целта е да се
придобие индивидуална собственост върху построеното, това следва да
бъде изрично формулирано под формата на взаимно учредяване на право
на строеж върху отделните обекти. В противен случай до този резултат ще
може да се стигне чрез делба след обособяване на самостоятелните обекти,
което става най-рано при завършен етап „груб строеж” по смисъла на чл.
181, ал. 1 от Закона за устройство на територията. При разделянето на
построената сграда „ на етажи или части от етажи”, правно основание за
което дава чл. 39 от Закона за собствеността, ще следва да се съобразят
5
Единствено при временни постройки при условията на чл. 50 – чл. 51 от ЗУТ е допустимо
разрешаването на строеж на всеки отделен съсобственик, ако не се надвишава 30 процента от площта на
имота.

изискванията на Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени
зони,

издадена

от

Министерството

на

регионалното

развитие

и

благоустройството, в сила от 13.01.2004 г., обн., ДВ., бр. 3 от 13.01.2004 г.
При делбата на сградата отстрана на съсобствениците ще трябва да се
изготви нов инвестиционен проект за разделяне на съществуващия обект
съгласно процедурата, предвидена в чл. 23, т.2 и 3 от Закона за кадастъра и
имотния регистър6.
Особеност съществува при учредяване право на строеж при вече
построена на сграда в режим на етажна собственост. В тези случаи /найчесто на надстрояване/ суперфициент е собственикът на земята, но е
необходимо също така нотариално заверена декларация-съгласие от всеки
един собственик в сградата. Съществува и друго условие: в изпълнение на
чл. 40, ал. 2 от Закона за собствеността е необходимо да се сключи договор
с отделните собственици на самостоятелни обекти в сградата, по силата на
който на суперфициара да се прехвърлят съответни идеални части от
общите части на сградата - етажна собственост.
Други най-често срещани правни способи за придобиване на
суперфиция освен учредяване от собственика на земята, са чрез делба,
чрез наследяване и по давност.
Специфична е административната процедура за учредяване на
право на строеж по силата на заповед по реда на чл. 193, ал. 3 и 4 от Закона
за енергетиката.7
3. Обект и разновидности на правото на строеж.
3.1. Обект на правото на строеж.
Суперфиция може да се учреди за изграждане на различна по своя вид
и предназначение постройка или друг самостоятелен обект /напр. еднофаВж. по-подробно – Джеров, Ал. Вещно право, осмо преработено и допълнено издание, С.,
2010, с. 225.
7
Вж. относно разликата между линейни и площадкови обекти и постройки и съоръжения от
гледна точна на приложимостта на учредяване на право на строеж или на сервитут - Право на строеж за
изграждане на съоръжения, Стоян Ставру, http://challengingthelaw.com/veshtno-pravo/pravo-stroejsaorajenia/
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милна или многофамилна сграда, сграда в режим на етажна собственост,
вилна сграда, търговско заведение, гараж, стопанска или бизнес сграда/,
както и самостоятелен обект/ етаж в сграда.
Преди влизане в сила на Закона за устройство на територията е било
допустимо учредяването на право на строеж без да се определи какво
точно и в какъв обем ще се построи, доколкото не се нарушават
допустимите технически параметри на застрояване на имота /т.н. „пълно”
право на строеж/.
3. 2. Разновидности на правото на строеж.
Различия може да има според характеристиките на поземления
имот, върху който се учредява правото на строеж.
Най-често обект на застрояване са поземлени имоти в урегулирани
територии. В тези случаи съгласно чл. 180 от ЗУТ е необходимо да има
влязъл в сила подробен устройствен план или виза за проектиране,
издадена от главния архитект на общината /района. Допустимо е също така
строителството в земеделски земи за неземеделски нужди, но при спазване
на предвидената процедура в Закона за опазване на земеделските земи
/чл.18 – чл. 24 а/ за откриване на площадки и трасета.
Тези изисквания следва да бъдат спазени и при учредяване и
упражняване на право на строеж от суперфициара.
В зависимост от пространственото разположение на обектите –
предмет

на

разновидности:

правото
нова

на

строеж,

постройка,

съществуват
надстрояване,

различни

негови

пристрояване

и

подстрояване - строежи под повърхността на земята /чл. 182, ал. 1 от
Закона за устройство на територията; чл. 66, ал. 3 и 4 от Закона за
собствеността/.
В зависимост от срока на учредената суперфиция също има
особености.
Най-често правото на строеж се учредява безсрочно.

Правото на строеж може да се учреди и със срок, след изтичането на
който постройката става собственост на собственика на земята.
Връщането на собствеността настъпва не автоматично по силата на
закона, а по силата на уговореното между страните по нотариалния акт,
което е допустимо поради правната норма на чл. 65 от Закона за
собствеността.8
Срокът може да бъде календарно фиксиран до определена дата или
до изтичането на известен брой години. В този случай договорът за
учредяване на правото на строеж или за прехвърляне на собствеността
върху постройка отделно от земята със срок е комутативен, защото
насрещните престации са определени точно в него. Последицата от
изтичането на точно определения срок може да не е вписана в договора, но
тя ще настъпи по разпореждане на закона. Срочният договор за
суперфиция може да бъде и алеаторен - до настъпването на известно
събитие, което непременно ще се случи, но не е известно кога. В такъв
случай не се касае за условие по смисъла на чл. 25 ЗЗД, което според
закона представлява едно бъдещо несигурно събитие9.
5. Реализиране на правото на строеж.
5.1. Упражняване на правото на строеж.
В съдебната практика понякога се прави разграничение: под
упражняване на правото на строеж да се разбира „започване на
съответните строителни дейности и то в достатъчна степен”, а под
реализиране на правото на строеж – „завършването на сградата до етап
“груб строеж” (Решение № 790-2009-III г.о. на ВКС; Решение № 11442008-II г.о. на ВКС10).

Яснота внесе Тълкувателно решение № 1 от

04.05.2012 г. по т.д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС, според което: „ понятието
"упражняване" на правото на строеж, употребено в чл. 67 ЗС, следва да се
8

В този смисъл -решение е и № 102/92 г. на ВС на РБ; Решение от № 16440 от 13.12.2011 г. по
адм.д. № 4329/2011 г., І отд. на ВАС.
9

Същото приема и Розанис, С. Някои въпроси във връзка с правото на строеж. Сп. Собственост и право, бр.

11/2003г
10 Решенията са цитирани по Димитрова, Св., Актуални въпроси относно правото на строеж., сп.
Собственост и право, бр. 6/2010 г.

тълкува в смисъл на реализиране на правомощието, чрез което се постига
крайната цел - придобиване на суперфициарна собственост”.
5. 2. Срок за упражняване на правото на строеж.
Важно е да се знае, че правото на строеж, дори когато не е учредено
като срочно такова, престава да съществува при неупражняване.
Правото на строеж се погасява при бездействие след изтичане на пет
години (чл. 67 от Закона за собствеността), но след като това право е
реализирано не може да се установява погасяването му отделно от
собствеността върху реализирания вече обект, а погасяване на право на
собственост няма11. Това е така, защото съгласно чл. 99 от Закона за
собствеността правото на собственост не се изгубва, освен ако друг не го
придобие по някои от способите, предвидени в чл. 77 от Закона за
собствеността.
Кардинално значение за правоотношенията както между собственика
на терена и суперфициара, така и с оглед на трети лица, има правната
природа на срока по чл. 67 от ЗС за упражняване на правото на
строеж – дали е давностен или преклузивен.
За сроковете и правата е много важна разпоредбата на чл.113 от ЗЗД,
според която не може да се правят уговорки за скъсяване или удължаване,
както и отказ от давност, която не е изтекла, на нормативно установени
давностни срокове12.
От определянето на срока по чл. 67, ал. 1 от Закона за
собствеността като давностен следва, че неспазването му не води
автоматично до погасяване на правото на строеж и съдът не може
служебно да приложи давността - чл. 120 от Закона за задълженията
и договорите.

Решение № 86/11.08.2010 г. по гр. д. № 3576/2008 г. І гр. о. на ВКС по чл. 290 ГПК
Чл. 197, ал. 1, изр. второ от ЗЗД предвижда като изключение възможността страните да
променят срока за отговорност за недостатъци при продажба, който иначе е една година от продажбата
на недвижимия имот.
11
12

Горните правни доводи мотивират извода, че собственикът на земята
не би могъл да се позове на давността след като правото на строеж вече е
реализирано - чл. 118 от Закона за задълженията и договорите.
Първият важен момент е да се определи кой е началният момент
на петгодишния срок по чл. 67 от ЗС?
Следва да се приеме за начален момент възникването на фактическа
възможност за упражняването на правото на строеж от суперфициара,
която

настъпва след осигуряване на строителни книжа и след

фактическото получаване на достъп на суперфициара до имота, в който ще
се строи. Ако междувременно строителят е прехвърлил на правото на
строеж на трето лице, за последното не започва да тече нова петгодишна
давност. Това е така, тъй като приобретатят не може да има повече права
от праводателя си - неговото право е производно от това на суперфициара.
Освен това, нормата на чл. 67 от Закона за собствеността защитава
интересите на собственика на терена, поради което е неподустимо
определеният от закона петгодишен давностен срок да се новира
единствено по волята на суперфициара13. Категорично в този смисъл е и
ТР № 1 от 04.05.2012 г. по т.д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС, според което:
„Ако според естеството на учредените права в договора суперфициарят не
може да предприеме някое от необходимите действия по реда на ЗУТ без
съдействието на собствениците на земята, или ако някой от тях
недобросъвестно се противопостави на предприети от суперфициаря
действия, собствениците на земята не могат да се позоват на забавянето на
строежа по тази причина, тъй като никой не може да черпи права от своята
недобросъвестност. Ако строителството се забави по други обективни
причини, които не са свързани с недобросъвестно поведение на
собственика
13Решение

на

земята

и

с

неизпълнение

на

задълженията

на

№ 539 от 10.06.2010 г. по гр. д. № 1077/2009 Г. К., І Г. О. на ВКС в производство по чл. 290 от
ГПК; в същия смисъл: решение № 57 от 04.03.2010 г. по гр. д. № 17 от 2009 г. и решение по гр. д. № 442 от 2009 г.
на ВКС, ГК, Първо г.о.

суперфициаря, като например съдебни спорове с трети лица по повод на
издадените разрешения на строеж, през времетраенето им срокът по чл. 67
ЗС също няма да тече.”
Друг важен въпрос е: какви са критериите, за да се приеме, че е
упражнено правото на строеж - дали е достатъчно да е построен
самостоятелен обект, или цялата сграда, съответно – на кой строителен
етап се смята, че има завършена сграда.
Отговорът следва да се обвърже не с фактическото изграждане на
самостоятелния обект, а с необходимостта да бъдат завършени и общите
части в сградата, без които функционално е невъзможно използването на
отделните обекти. Единствено изключение има в хипотезата на чл. 152, ал.
2 от Закона за устройство на територията - когато разрешението за строеж
е издадено за отделни етапи /части на строежите, които могат да се
изпълняват и ползват самостоятелно, а за жилищните сгради и за отделни
етажи от сградата - при условие, че се завърши архитектурнопространственото и фасадното оформяне на всеки етап от строителството.
(ТР № 1 от 04.05.2012 г. по т.д. № 1/2011 г., ОСГК на ВКС).
Възприемането на това становище е обосновано с обстоятелствата, че:
- отделен обект на правото се създава след завършване на „грубия
строеж” на сградата съгласно §5, т. 46 от ДР на ЗУТ, а до този момент
съществува единствено недвижим имот по смисъла на чл. 110 ЗС като част
от незавършена сграда, която е прикрепена към земята;
- при сгради в режим на етажна собственост освен право на
собственост върху отделните самостоятелни обекти съществува и
съпритежание на общите части като двете права са в неразривно единство,
което изключва самостоятелното обособяване и функционално използване
като самостоятелен обект на пространствено-определена част от сградата
- чл. 98 ЗС.
Правото на строеж не се погасява с погиване на съществуваща
постройка, съгласно чл. 66, ал.2 от Закона за собствеността, освен ако не е

уговорено друго. Така собственикът на погиналата постройка притежава
правото на строеж, т.е. правото да изгради нова постройка в същия обем,
или по-малък. Ако възстановената постройка е с по-малък обем от
погиналата, собственикът й притежава право на строеж и не е необходимо
учредяване на суперфиция от съсобственика на терена отново, т.е. чл. 183
от ЗУТ в тази хипотеза ще бъде неприложим14.
Суперфицията няма да се погаси при съборена постройката (чл. 65 от
Закона за собствеността), но само ако правото за строеж е упражнено
реално. С построяването на сградата правото на строеж не се погасява. Ако
постройката или част от нея погине, притежателят на правото на строеж
може да го реализира отново в предвидения от закона петгодишен срок.
Законът не допуска сградата да принадлежи на едно лице, а правото да
бъде построена нова сграда – на друго, ако старата погине.15
Възможно е с времето строежи поради естествено износване или
други обстоятелства да са станали опасни за здравето и живота на обитателите, негодни за използване, да са застрашени от самосрутване или вредни
в санитарно-хигиенно отношение и да не могат да се поправят или заздравят. Те подлежат на премахване за сметка на собственика. Но същественото е, че дори постройката да бъде разрушена (законовия термин, употребен
в чл. 66, ал. /2/ от Закона за собствеността, е „погиване” на постройката
или част от нея), носителят на правото на строеж винаги има правната възможност да упражни вещното си право в същия обем и в същите строителни параметри. С изменението на чл. 66, ал. /2/ от Закона за собствеността
(ДВ бр. 33/1996 г.) се допуска да се уговори при учредяване на право на
строеж с погиване на постройката то да се погаси, т.е. да се прехвърли
обект на собственост без правото на строеж за него16.
6. Практически въпроси на правото на строеж.
6.1.

Превишаване обема на учреденото право на строеж.

Решение № 873/17.12.2010г. на ВКС по гр.д.№ 175/2010г. на ВКС І гр.о.
Определение № 47 от 06.02.2012 г. по гр.д. № 20/2012 г., Г. К., ІІ Г. О. на ВКС
16 Решение № 661 от 02.11.2010 г. по гр.д. № 1437/2009 г., Г. К, І Г. О. на ВКС
14
15

Изключително важен вещноправен въпрос е разгледан в ППВС
3/29.03.1973 г., според което: „Собственикът на мястото придобива по
силата на приращението ония етажи или площи на постройката, издигната
от титуляра на правото на строеж, които са извън обсега, определен с акта
за отстъпването му“.
Необходимо е да се отбележи обаче, че собственикът ще придобие
по силата на това правило собствеността само, ако построеното в повече от
обема на учреденото право на строеж, представлява самостоятелен обект.
В противен случай приращението ще настъпи, но в полза на този построен
обект, към който може да се смята за неразделна част. Правната логика е
същата като при принадлежностите – те следват статута на главната вещ
по силата на чл. 98 от Закона за собствеността.

6. 2.Въпроси на ипотеката и правото на строеж
Не трябва да се забравя, че и след учредяване на право на строеж
собственикът на земята не губи това си право /то само стеснява обема си/,
а заедно с това – правната възможност ипотекира собствеността върху
поземления имот.
Ако има учредена ипотека преди вписване на сделката за учредяване
на суперфицията, това няма да бъде пречка ипотекарния кредитор да
реализира правата си не само върху терена, но и върху всичко, построено
върху него, включително и по силата на учредено в полза на друго лице,
различно от длъжника, право на строеж.
Обратно, когато ипотека върху земята е вписана след сделката за
суперфицията, ипотечното право няма да обхване и построеното от
суперфициаря.
Масова практика е учредяването на ипотека от строител, който е
носител на вещно право на строеж. Приема се, че ипотеката се разпростира
върху цялата сграда, която се индивидуализира с одобрения архитектурен
проект. В случай, че дългът не е погасен и ипотеката – заличена,
ипотечното право след достигане на етап „груб строеж” ще премине върху
построените обекти. Допустимо е договарянето на възможност17 за
частично заличаване на ипотеката върху конкретизирани в договора за
кредит и в договора за ипотека отделни самостоятелни обекти, при
издължаване на съответна част от общото задължение.
В тази връзка от особено значение за практиката е Решение № 250 от
15.12.2014 г. на ВКС по гр. д. № 673/2014 г., IV г. о., ГК, имащо
задължителна сила като постановено по реда на чл. 290 от ГПК. В него
изрично се аргументира допустимостта на учредяване на ипотека върху
„бъдещ” имот, като се изключва недействителността на такава сделка
поради липса на предмет.

17
При липса на такава изрична договореност кредиторът не е задължен да приема частични
плащания и се прилага правилото за неделимост на ипотеката.

6. 3. Права във връзка с направените подобрения

В резултат на разваляне на договора за учредяване на суперфиция
срещу строителство на готови обекти правото на строеж се връща в
патримониума на собственика на земята. Последният ще стане и
собственик на всичко, трайно прикрепено към нея, в случая —
построеното, по силата на приращението, а суперфициарят, който вече е с
несъществуващо право, ще има единствено възможността да търси
обезщетение за направените подобрения18.В правната доктрина са
разработени различни определения за подобрения 19, но най-общо може да
се каже, че подобренията са разноски, които не са необходими за запазване
и текуща поддръжка на имота, но с извършването на които се повишава
цената му.

20

Практиката познава случаи на колизия между интересите на

строителя, който иска да вдигне подобренията (например, за да използва
строителните материали или дограмата, след като ги отдели от обекта) и
собственика на земята, който иска да ги задържи. Следва да се приеме, че
след като има трайно прикрепване, вдигането на подобренията ще
представлява разрушаване на това, което вече следва правния статут на
земята по силата на приращението и приоритетът трябва да се даде на
собственика на терена.

21

„Владелецът няма право да вземе със себе си

направените подобрения, тъй като това би довело до увреждането на
чуждата вещ. Нещо повече — собственикът има право да защити правата
си върху подобренията с негаторен иск. Тълкуването, дадено в
Постановление № 6 от 27.12.1974 г. на Пленума на ВС, е основополагащо
за съдържанието на термина „подобрение“. В него се обръща внимание на
необходимостта да се изследва доколко чрез влагане на труд и средства
владелецът е допринесъл за увеличаване стойността на владения имот.
Задължително е да се прави разграничение и да не се смесват увеличената
18
Това право на собственика на земята, както и правото на суперфициара да получи стойността на
построеното, на са мотивирани в Решение № 607/2002 г. II г. о. на ВКС и в Решение. № 453) 86 г. I г. о.
на ВС - вж. Вещното право строеж, С., 2004, Р. Соломон, с. 11.
19 Вж. преглед на различните становища - Дачев, Иво., Правен режим на подобренията в недвижими имоти.,
С., 2013, с. 49 и сл.
20 Боянов Г., Вещно право, С., 1994, с. 228., цит. по Георгиев, Ал., Подобрения в недвижим имот, извършени
от държател., сп. Собственост и право, бр. 8/2008 г.
21 Аналогично е становището и на Кр. Цончев, Подобренията, С., 2001, с. 255.

стойност на имота с разходите за това увеличение. В цитираното
постановление се посочва, че не е налице подобрение на недвижим имот,
когато обектът, с който се е увеличила стойността на имота, представлява
изграден в него незаконен строеж, който според изискванията на закона
подлежи на премахване. Във връзка с разглежданото правоотношение по
учредяване на суперфиция срещу изграждане на готови обекти следва да се
подчертае, че не може да се третира като подобрение извършеното
строителство, ако то не съответства на нормативните изисквания или да
одобрения инвестиционен проект22. Незаконното строителство подлежи на
събаряне, което само по себе си ще представлява допълнителен разход, а
не увеличаване на имуществото. В такова ще се превърне и законно
започнато строителство, за което е изтекъл срокът на разрешението за
строеж (чл. 153, ал. 2 от ЗУТ), без сградата да е достигнала етап „груб
строеж“. Въпреки това, подлежащите на премахване незаконни строежи се
заплащат, ако собственикът на имота желае да ги запази (Определение №
281 от 17.04.2012 г. по гр. д. № 466/2011 г., Г. К., I Г. О. на ВКС, което
препраща към т. II.7 на ППВС № 6 от 27.12.1974 г. на ВС).
Важен

въпрос

при

уреждане

взаимоотношенията

по

повод

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

22

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

Обемът на правата на строителя ще зависят от това каква правна
квалификация ще се даде на упражняваната от него фактическа власт
върху поземления имот.
„Отхвърлена е установената с ТР № 85 от 02.12.1968 г. по гражд. д. №
149/68 г., ОСГК на ВС практика при наличие на правоотношение по
договор или друг юридически акт, с който се отстъпват права,
произтичащи от право на собственост или вещно право върху чужда вещ,
упражняващият фактическата власт върху имота да се счита винаги за
държател, а не за владелец“.23
В ППВС № 6 от 27.12.1974 г. правата на лицата за подобрения се
поставят в зависимост от качеството им — владелци или държатели, като
се отделя внимание на начина за определяне на обезщетението според
добросъвестността на владелеца. При липса на правно основание, годно да
прехвърли/създаде вещното право), строителят ще има правния статут на
държател по чл. 68, ал. 2 от ЗС. В случаите, когато сделката е нищожна, в
сила ще бъдат правилата на приращението, произтичащи от чл. 92 на ЗС.
Построеното върху земята принадлежи на собственика й, доколкото след
развалянето няма да намери приложение чл. 63 от ЗС, а обезщетението ще
се определи по общите правила за неоснователно обогатяване съгласно чл.
59 от ЗЗД.
Недопустимостта подобрителят да бъде обезщетен по привилегирования режим на чл. 72 от ЗС се свързва с обратното действие на
развалянето, независимо дали от това дали владелецът е бил приобретател
по нищожен, унищожен или отменен с обрат- на сила акт, независимо от
добросъвестността към момента на извършване на подобренията.24
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24

Георгиев, Ал., Подобрения в недвижим имот, извършени от държател., сп. Собственост и право, бр. 8/2008 г
Василев, Л, Българско вещно право., С., 2001, с. 66.

Когато се стига до разваляне на договорната връзка, трябва да се
държи сметка, че към момента на извършване на подобренията е било
налице правно основание, годно да създаде вещно право на строеж в полза
на строителя и той е действал със съзнанието, че ще стане собственик на
построеното.
Тази правна логика води до необходимостта да се отчете доколко
договорното правоотношение между страните се разваля с действие за в
бъдеще, или на това разваляне се дава обратно действие.
Съществен въпрос е какво е действието на развалянето на договора.
„Ако развалянето на договора има обратно действие, носителят на право
на строеж ще има правата на обикновен владелец и ще може да иска от
собственика на земята да му плати стойността на построеното по
правилото на чл. 74, ал. 1 ЗС. Обратно, ако развалянето има действие за в
бъдеще, носителят на правото на строеж ще има правата на добросъвестен
владелец и ще може да иска от собственика на земята да му плати
стойността на построеното по правилото на чл. 72 ЗС.“25
При развалянето на договора с обратно действие на строите- лясуперфициар следва да бъдат признати права на добросъвестен владелец и
поради това има право на увеличената стойност и на необходимите
разноски26.
Задължително е да се има предвид, че тези права се отнасят
единствено относно начина на обезщетяване за направените подобрения, а
не го превръщат в добросъвестен владелец, който би имал и правото да
придобие построеното чрез кратко петгодишно давностно владение27.

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

Заслужава внимание и доколко собственикът на земята може да иска
от строителя да премахне построеното, вместо да заплаща обезщетение за
него. Приема се, че такова право собственикът на земята няма28. Това
становище заслужава да бъде споделено, още повече в случая, след като
строителството е осъществено при действието на договорно отношение,
съответно — направено е в изпълнение на задължение, очевидно със
знание и без противопоставяне на собственика, няма аргументи да се
изиска от суперфициара с отпаднало право да събори подобренията.
Изрично следва да се подчертае, че разглежданата хипотеза не касае
подлежащото на премахване строителство като незаконно.
Интересите на страните относно подобренията касаят начина и
времето на определяне на стойността им. Съществено за строителя е и
дали извършените СМР ще бъдат оценени като такива, или резултатът ще
се смята за изграждане на самостоятелни обекти, чиято пазарна стойност
без съмнение е по-висока.
Полезни в тази насока са и мотивите на решение № 532 от 06.1994 г.
по гр. д. № 382/94 г., I г. о. на Върховния съд на РБългария. В него се казва,
че е задължително е да се определи каква е била стойността на имота
преди и след извършване на подобренията, като меродавна е придадената
стойност по действителни пазарни цени към момента към съпоставката,
доколкото подобренията все още съществуват, а не на фактически правените разходи за вложените труд, средства и материали.
От значение за ефективното упражняване на правото на обезщетение
за подобренията е погасителната давност29. Срокът й следва да бъде
определен на петгодишен по правилата на чл. 110 от ЗЗД 30. Повече
въпроси поставя началният момент на давностния срок.

28Боянов,

Г., Вещно право., С., 2009, с. 94.
за подобрения има облигационен характер.“ - Бобатинов, М, Кр. Влахов., Вещно
право. Практически проблеми., София, 2007, с. 147
30Същото приема и Любен Василев в „Погасителна давност по българското частно право.”, София, 2007, с.
77.
29„Вземането

Съгласно изричните разпореждания на чл. 114, ал. 2 ЗЗД, ако е
уговорено вземането да стане изискуемо след покана, давността започва да
тече от деня, в който задължението е възникнало. Това се отнася и за
настоящия случай, защото погасителната давност се прилага не само към
вземания, но и към облигационните субективни права31.
С т. 7 от ППВС № 1/1979 г. е уреден въпросът за приложението на чл.
114, ал. 1 ЗЗД, т. е. за деня, от който вземането при различните хипотези на
чл. 55 ЗЗД става изискуемо и от който ден започва да тече съответният
давностен срок. За третия фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД
(отпаднало основание), основанието е налице към момента на извършване
на престацията, поради което тя не може да се иска обратно, докато то
съществува32. Затова вземането става изискуемо от деня, в който отпада
основанието. Изискуемостта на вземането на владелеца следва да се
обвърже с разваляне на договора за учредяване на правото на строеж,
което става по съдебен ред. Това е „момента на прекъсване на владението,
от превръщането му в държане със съгласието на собственика или найкъсно от деня, когато владението бъде смутено от собственика по исков
ред, например чрез предявяване на ревандикационен иск.“ 33

31Решение

№ 6 от 30.1.1971 г. по гр. д. № 110/71 г., ОСГК.
№ 397 от 15.03.2012 г. по гр. д. № 1587/2011 г., Г. К, III Г. О. на ВКС.
33„Подобрения в недвижим имоти, извършени от държател“, Ге- оргиев, Ал., Сп. „Собственост и право“, бр.
8/2004 г.
32Определение

Началният момент на правото да се търси обезщетение има
отношение освен с момента, в който собствеността върху построеното
преминава към собственика на земята като приращение, и към въпроса за
риска от погиването на подобрението. В правната доктрина и в съдебната
практика е аргументирана тезата, че рискът и в тези случаи следва да се
носи от собственика (на земята) по принципа res perit domino, ако се
приеме, че чл. 92 от ЗС има автоматично действие. Наред с това обаче,
строителят-кредитор има правото да получи обезщетение, определено към
датата на съдебното решение — т. е. излиза, че ако към този момент
подобрението не е налице, няма да му се дължи нищо34.
Процесуалните възможности за реализиране на правото на строителясуперфициар на обезщетение за направените подобрения преди разваляне
на договора за суперфиция, включват възражение за право на задържане.
Строителят суперфициар има право на задържане за подобрения,
извършени в имота, за вземанията си срещу собственика на земята за тях
(чл. 91, ал. 1 от ЗЗД). Поставя се въпросът дали това право ще се запази,
ако междувременно бъде извършена разпоредителна сделка с имота и ще
има ли действие правото на задържане спрямо третото лице —
преобретател, което не отговаря за задълженията на праводателя си. В ТР
№ 48/03.04.1961 г. на ОСГК на ВС разглежданият казус се свързва с
добросъвестността на купувача и правото на задържане на подобрителя се
признава само спрямо недобросъвестния преобретател35.
Трябва да се има предвид, че срокът на давността за реализиране на
правото да се иска обезщетение за направените подобрения не се спира,
когато е упражнено правото на задържане36.

34Вж.

повече: Цончев, Кр., Подобренията, С., 2001, с. 307 и сл.
на тази задължителна практика прави Кр. Цончев - Подобренията, С., 2001, с. 390 и сл.
36ППВС № 6/27.12.1972 г. по гр. д. № 9/1974 г.
35Критика

