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Предмет на изследване са възможностите на купувача по предварителен 

договор да упражни правото си по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и 

договорите. Внимание е отделено на възможни усложнения, произтичащи от 

сключена нищожна сделка от обещателя – продавач преди вписване на исковата 

молба за обявяване на предварителния договор за окончателен. Обсъдено е 

възможното използване на установителен иск и на Павловия иск за защита на 

интереса на купувача по предварителен договор. Разгледан е въпросът за 

противопоставимост на вписана възбрана и на публична продан на купувача – ищец по 

чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. Маркирано е значението на владението, упражнявано от купувача 

по предварителен договор, както и възможностите за придобиване на имота по 

давност. 

Всички аргументи са подкрепени със задължителна практика на ВКС по реда 

на чл. 290 от ГПК или с Тълкувателни решения на ОСГК, като са направени препратки 

и към правната теория.  
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придобивна давност, трети лица.  

 

Subject of the study are the possibilities of a buyer according a preliminary contract to 

exercise his right under Art. 19, para. 3 of the Law on Obligations and Contracts. Attention is 

paid to the possible complications arising from a void concluded transaction by the promisor - 

vendor before entering the application for announcing the preliminary contract final. 

Discussed is the possible use of the action for a declaration of nullity and of Paul's action to 

protect the interest of the buyer under a preliminary agreement. Discussed is the question of 

opposability of an  entered foreclosure and public sale by the plaintiff against  the buyer - in 

the art. 19, para. 3 of the CPA. Highlighted is the importance of dominion exercised by the 

buyer under a preliminary contract, as well as opportunities to acquire property by 

prescription. 

All arguments are supported by compulsory practice of the SCC under Art. 290 of the 

Code of Civil Procedure or Interpretation decisions of OSGK, they are made and references to 

legal theory. 
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  В пазарната практика е често срещано сключването на предварителни договори, 

предхождащи продажбата на недвижими имоти, което поставя редица въпроси относно 

тяхното сключване, действие и обявяване за окончателни по реда на чл. 19, ал. 3 от 

Закона за задълженията и договорите.  

 Едно от условията за уважаване на този иск, е вече да е настъпила изискуемост 

на задължението за сключване на окончателния договор. 

 Не трябва да се смята, че срокът, определен от страните за сключване на 

нотариалната сделка, е краен срок на предварителния договор. Дори след него се 

запазва облигационното задължение за сключването му и след този момент, доколкото 

няма условия за разваляне поради липса на правен интерес от късно изпълнение (т.н. 

„фикс-сделки”). „Предварителен договор обаче не се прекратява автоматично с 

изтичането на предвидения в него срок за доброволно изпълнение. Същият продължава 

да съществува и да обвързва валидно страните по него. Затова всяка едно от тях може 

да иска от другата изпълнение на задължението й по договора.” 1  

Важен е въпросът за погасителната давност - в какъв срок може да бъде 

поискано съдебното обявяване на предварителния срок за окончателен. Правото да се 

предяви пред съда иска, който по природата си е конститутивен, ще се погаси при 

неупражняване в срока от пет години по общата погасителна давност, която важи не 

само към вземания, но и към облигационни субективни права.2 

Съществено е определянето на началния момент на срока за предявяване на иска 

за обявяване на предварителния договор за окончателен.3 

 Иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД би бил отхвърлен като преждевременно предявен, 

ако не е настъпил падежът за сключване на окончателния договор – определената дата 

или изпълнението на някакво уговорено условие (например достигнат етап „груб 

строеж” на сградата). 

Така в Решение № 154 от 24.08.2016 г. на ВКС по гр. д. № 3848/2015 г., IV г. о., 

ГК е прието, че когато е уговорено нотариалната сделка да се извърши в едномесечен 

срок след снабдяване на продавача с необходимите документи за нея и той е продал 

имота, но на лице, различно от купувача по предварителния договор, погасителната 

давност започва да тече на следващия ден след изтичане на едномесечния срок от 

извършената разпоредителна сделка. 

Ако не е имало договорен от страните срок за сключване на нотариалната 

сделка, правото на иск би се породило от датата на подписване на предварителния 

договор по правната логика на чл. 114 от ЗЗД.  

Клауза, с която продавачът се задължава да подпише нотариален акт за сделката 

при поискване от страна на купувача няма да доведе до удължаване, още по-малко – до 

безкрайно продължаване на давностния срок, тъй като съгласно 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. 

Следва да се отбележи, че правото да се иска обявяване на предварителния 

договор за окончателен не е обвързано с плащане на цената от страна на купувача 

– ищец. Както правилно се посочва в Решение № 537 от 8.07.2010 г. на ВКС по гр. д. № 

 
1 Решение № 154 от 24.08.2016 г. на ВКС по гр. д. № 3848/2015 г., IV г. о., ГК 
2 Решение № 6 от 30.I.1971 г. по гр. д. № 110/71 г., ОСГК, Съдебна практика на ВС на НРБ - 

гражданска колегия, 1971 г., С., Наука и изкуство, 1972 г. 
3 Вж.Решение № 1237 от 16.V.1970 г. по гр. д. № 651/70 г., I г. о., Съдебна практика на ВС на НРБ - 

гражданска колегия, 1970 г., С., Наука и изкуство, 1971 г., което има силата на препоръчителна съдебна 

практика: „Предварителният договор за покупка на недвижим имот е облигационен договор с 

вещноправни последици. А щом като е облигационен договор, давностният срок за предявяване на иск за 

неговото изпълнение започва да тече от датата на сключването му, ако в него не е уговорен друг срок, 

тъй като от момента на сключването му се дължи и неговото изпълнение.” 



349/2009 г., III г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, „неплащането на 

цената не е основание за отхвърляне на иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Ищецът разполага с 

потестативното право да иска обявяване на предварителния договор за окончателен и 

ако не е заплатил цената - изцяло или отчасти. Неизпълнение на насрещно задължение 

от страна на ищеца не е основание за отхвърляне на иска, а основание за постановяване 

на решение под условия предвид разпоредбата на чл. 362 от ГПК. 

Материална предпоставка на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е собствеността да 

принадлежи на продавача. 

Както се посочва в Постановление № 8/1979г. от 6.03.1980 г., Пленум на ВС4, 

„за да се обяви предварителния договор за окончателен е необходимо да се установи, че 

обещателят по него притежава правото, предмет на иска.” 

Както е известно, абсолютна материална предпоставка за уважаване на иска за 

обявяване на предварителния договор за окончателен, е ответникът да притежава 

правото на собственост върху процесния недвижим имот, собствеността върху който 

следва да се прехвърли с окончателния договор, към датата на постановяване на 

решението по чл. 19 ал. 3 от ЗЗД, а не на сключване на предварителния договор. Ако 

след сключване на предварителен договор за продажба на имот продавачът го е продал 

другиму, договорът не може да бъде обявен за окончателен.5  

Доколко успешно може да се реализира иска по чл.19, ал. 3 от ЗЗД зависи от 

евентуални права на трети лица – преобретатели на спорното право, поради което е 

необходимо да се изследва поредността на вписванията.  Необходимо е да се отчита, че 

поради конститутивния характер на съдебното решение за уважаване на потестативното 

право по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, окончателният договор ще легитимира купувача като 

собственик едва от момента на влизане в законна сила на решението по този спор. 

Разпоредбата на чл. 114, буква „б“ ЗС прави непропоставими на ищеца по иска с правно 

основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД всички вписвания, направени след вписването на исковата 

молба за обявяване на предварителния договор за окончателен. 

Заслужава внимание доколко вписването на исковата молба и на решението 

по чл. 19,ал. 3 от ЗЗД би било противопоставимо на трети лица, които не са 

договаряли с продавача по предварителния договор. Съдебната практика приема, че 

вписването няма да прояви своята защитна функция и да предотврати отчуждаването 

на собствеността, когато третото лице не е договаряло с обещателя по предварителния 

договор.  Вписването на исковата молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД не прави 

непротивопоставими на ищеца действията след този момент, които не са резултат на 

извършено от ответника разпореждане. В този смисъл е постановеното по реда на чл. 

290 от ГПК Решение № 405 от 24.08.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1266/2009 г., IV г. о., 

ГК, по повод непротивопоставимост на вписването спрямо преобретателя на основание 

придобиването на наследството с приемането му от третото лице - наследник по 

завещание - не е в резултат на извършено от ответника разпореждане, а е изрично 

предвидена в закона /чл. 48 от ЗН/ последица с обратно действие - от момента на 

откриване на наследството.  

Житейски могат да възникнат много усложнени хипотези, при които за да 

осъществи правото си на иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, купувачът трябва да обори 

действителността на сключена от продавача разпоредителна сделка с имота, 

предмет на предварителния договор.  

Обвързващата материална доказателствена сила на нотариалния акт, с който е 

извършена сделка с вещното право, може да бъде оборена, но при съблюдаване 

 
4 Цитирано по Решение от 17.07.2015 г. по  гр. дело № 1652 /2014 г.з на Варненския окръжен съд, 

г.о., VI-ти състав 
5 Решение № 452/22.03.2000 г. на ВКС по гр. д. № 994/99 г., V г. о. и др. 

http://web.apis.bg/p.php?i=9013#p269090
http://web.apis.bg/p.php?i=9317#p280005


процедурата по чл. 193 ГПК и успешно проведено доказване, както се приема в 

Решение № 173/27.07.10г. на ВКС по гр.д. № 5166/08г., ІV г.о, постановено по реда на 

чл. 290 ГПК. 

Ищецът-купувач по предварителния договор може да твърди, че сключена и 

вписана дори преди исковата молба по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД правна сделка с имота не е 

породила действие поради нищожност. Това се приема в Решение № 1249 от 4.12.2001 

г. на ВКС по гр. д. № 161/2000 г., II г. о., в 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.” Правилото, че никой не може да прехвърли права, които няма, се 

поддържа трайно и в практиката по чл. 290 от новия ГПК – например в Решение № 

365/22.10.2012 г. на ВКС по гр. д. № 17/2012 г., I г. о. „Правото на собственост е 

производно от правото на собственост на неговите праводатели”6 

Тъй като нищожността не води до възникване на правни последици и всеки 

принципно може да се позове на нея, ищецът на пръв поглед би могъл да се позове на 

нищожността на прехвърлителната сделка, сключена от продавача по предварителния 

договор – негов контрагент. Но тези фактически твърдения за нищожност на процесния 

договор за продажба следва да се обсъдят единствено в мотивите към съдебното 

решение в производството за сключване на окончателния договор, в които съдът - 

предвид събраните по делото доказателства - следва да приеме за доказана или за 

недоказана по делото така твърдяната нищожност, и съобразно с това да постанови 

решението си по предявения по делото иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. 7 В 

този случай съдът няма процесуалното правомощие да се произнася с решението си 

(диспозитива му) по установителен иск за нищожност, какъвто не е предявен. 

Мотивите на решението по иска за обявяване на предварителния договор за 

окончателен по никакъв начин няма да обвържат преобретателя по приетата в тях 

нищожност на сделката.Това решение няма да има правна сила за неучаствалата страна 

– купувач по нищожната сделка, предвид изричната разпоредба на чл. 298, ал. (1) от 

ГПК.8 Приложимо ще е правилото, формулирано в Постановление № 1 от 29.III.1965 г. 

по гр. д. № 7/64 г., Пленум на ВС, че:  „Решението по чл. 19 ал. 3 ЗЗД като 

конститутивно има действие и по отношение на неучаствалите в производството по 

постановяването му лица, но те всякога могат да му противопоставят свои права и да 

възразяват по съдебен ред срещу това решение.”  

Третите лица – преобретатели на имота след сключване на предварителния 

договор, не са обвързани от силата на присъдено нещо на решението по чл. 19, ал. 

3 от ЗЗД и защитата им срещу неблагоприятните последици на влязло в сила 

неправилно решение по дело, водено между други лица, става по общия исков ред по 

повод било на иск, предявен от третото лице, било на иск, предявен срещу него.9 

Заинтересуваните лица могат да се защитят срещу недействителни действия с 

 
6 Решение № 1869 от 15.01.2003 г. на ВКС по гр. д. № 2123/2001 г., IV г. о 
7 В този смисъл – вж. Решение № 538 от 20.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1386/2010 г., IV г. о., ГК, 

произнесено по реда на чл. 290 ГПК  във връзка с твърдяна нищожност на разпоредителна сделка и 

предявен иск с правно основание чл. 108 от ЗС. 
8 Вж. т. 18 от Тълкувателно решение № 1 от 4.01.2001 г. на ВКС по т. гр. д. № 1/2000 г., ОСГК: 

„Със сила на пресъдено нещо се ползува само решението по отношение на спорното материално право, 

въведено с основанието и петитума на иска като предмет на делото. С решението съдът подвежда 

фактите под правната норма, и ги обявява в диспозитива като правни последици, които се ползуват със 

сила на пресъдено нещо. За това диспозитивът на решението, който чл. 189, б. "г" ГПК визира като 

констатация относно спорното право, представлява източника на силата на пресъдено нещо. Мотивите 

към решението според чл. 189, ал. 2 ГПК не са част от него.” 
9 Това приема и Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, С, 2000, стр. 552 



установителен иск по чл. 124 ГПК /чл. 97 ГПК – отм./  – р. 169-1985-ОСГК, р. 993-1986-

ІІ ГО, р. 1001 – 1986-І ГО. 

Следва да се обсъди и друга процесуална възможност за ищеца: да съедини с 

основния иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД с установителен иск за нищожност на 

прехвърлителната сделка, сключена от продавача-обещател, но с трето лице. 

Такова съединяване няма да бъде допустимо поради неспазено условие за 

идентичност на страните съгласно чл. 210 от ГПК. „По предявен иск за 

недействителността на една сделка от трето лице, което не е участвало в нея и не е 

правоприемник на някоя от страните, процесуално легитимирани като ответници са 

двете страни по оспорваната сделка, тъй като предмет на това дело е порочността на 

сделката.”10   

Предявяването на отделен отрицателен установителен иск за нищожност на 

разпоредителна сделка с имота – предмет на предварителния договор също следва 

да бъде обсъдено. 

За да бъде допуснато такова съединяване, следва да се изследва правният 

интерес. 

Съгласно чл. 124, ал. 1 от ГПК, всеки може да предяви иск, за да установи 

съществуването или несъществуването на едно правно отношение или на едно право, 

когато има интерес от това. Такъв иск на пръв поглед би се явил недопустим, тъй като 

ищецът по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД не брани своето право на собственост – предварителният 

договор няма вещно-прехвърлителен ефект.11 

В  Решение № 90 от 16.06.2015 г. на ВКС по гр. д. № 4406/2014 г., III г. о., ГК, по 

чл. 290 от ГПК по поставения процесуалноправен въпрос, а именно - налице ли е 

правен интерес за ищеца от предявяване на установителен иск за нищожност на 

договор, по който той не е страна, е възприето обратното становище. То подкрепя 

задължителната съдебна практика по реда на чл. 290 и сл. ГПК, формулирана в 

Решение № 207 от 24.07.2012 г. по гр. д. № 914/2011 г. на ВКС, IV г. о., че  преценката 

за правния интерес на ищеца като абсолютна процесуална предпоставка следва да се 

признае, когато чрез иска ще може да се разреши съществуващ между него и 

противната страна правен спор и то в най-пълна степен; съдебното решение по спора 

трябва да способства за признаване или удовлетворяване на негово субективно 

материално право, засегнато от посоченото действие, което се отразява върху правната 

сфера на ищеца или ако в негово разположение има друг по-ефективен способ за 

защита.  

 Още повече аргументи в полза на тезата, че ищецът в дело за обявяване 

предварителен договор за окончателен има правен интерес от предявяване на 

отрицателен установителен иск от купувача-ищец по иска с правно основание чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД могат да се извледат от Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. на ВКС 

по тълк. д. № 4/2014 г., ОСГК, според т. 3Б на което, е налице правен интерес от 

предявяване на иск за собственост срещу лице, което се е разпоредило със спорния 

имот преди завеждането на исковата молба.  

 Трябва да се има предвид, че: „По предявен иск за недействителността на една 

сделка от трето лице, което не е участвало в нея и не е правоприемник на някоя от 

 
10 Решение № 799 от 21.02.2011 г. на ВКС по гр. д. № 305/2009 г., IV г. о., ГК, по чл. 290 ГПК 
11 В Решение № 213 от 25.02.2014 г. на ВКС по гр. д. № 48/2013 г., III г. о., ГК по реда на чл. 290 от 

ГПК е прието, че е недопустим иск дори иск за обявяване нищожността на продажба , предявен от 

съсобственик,  относно идеалните части от имота, притежавани от останалите съсобственици, поради 

нарушаване на чл. 26, ал. 1 от ГПК. 



страните, процесуално легитимирани като ответници са двете страни по оспорваната 

сделка, тъй като предмет на това дело е порочността на сделката.12” 

Докато тече производството по иска по чл. 124 от ГПК за установяване 

нищожността на разпоредителната сделка между продавача  по предварителния 

договор и третото лице с правно основание чл. 134 от ЗЗД във вр. с чл. 26, ал.2, пр. 

първо, ищецът по иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД би трябвало да поиска спиране на това 

производство на основание чл. 229, ал. (1) , т. 4 от ГПК. Едва в при уважаване на 

първия иск ще се стигне до желаните от купувача правни последици – имотът да е в 

патримониума на продавача по предварителния договор. 

Възможно е купувачът по сделката, атакувана от ищеца по чл. 19, ал. 3 като 

нищожна, да се е разпоредил с предмета й от своя страна преди завеждане на иска за 

нищожност. 

При положение, че договорът, с който купувачът – ответник по иска по чл. 124 

ГПК за нищожност на сделката, няма да е породил транслативен ефект, поради което 

последващият преобретател същио няма да придобие собствеността  върху  имота, 

съответно не може да я прехвърли в полза на друго лице по силата на правилото, че 

„никой не може да прехвърли това, което няма“. 

Възможно е и третото лице – преобретател по нищожна сделка с продавача по 

предварителния договор от своя страна да се е разпоредило с недвижимия имот. По 

силата на правилото, че „никой не може да прехвърли права, които няма”, въпреки, 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”13. 

Продажбата на чужда вещ не е нищожна с оглед предпоставките на чл.26 от ЗЗД, 

но купувачът на чужда вещ  не може да стане неин собственик при положение, че 

продавачът не притежава това качество.  Поради това купувачът може  евентуално да 

претърпи съдебно отстранение (евикция) в резултат на успешно проведен иск, предявен 

от действителния собственик на имота.  

За да има правна сила решението по отрицателния установителен иск спрямо 

всички последващи преобретатели, евентуално – също така ипотекарни кредитори и 

взискатели, наложили възбрана по изпътелно дело, те също следва да бъдат 

конституирани като ответници по делото. 

За пълнота на изследването може да се добави, че не е необходимо с исковата 

молба за установяване на нищожността да се иска отмяна на нотариалния акт, 

материализиращ сделката, с оглед Тълкувателно решение № 3 от 29.11.2012 г. по 

тълк.д. № 3/2012 г., ОСГК НА ВКС, според което е не е допустима отмяната по реда на 

чл. 537, ал. 2 от ГПК  на нотариални актове, удостоверяващи сделки, с които се 

прехвърля, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот. 

 Заслужава обсъждане на приложимостта на Павловия иск като защита на 

интересите на ищеца – купувач за обявяване предварителния договор за 

окончателен.  

 Преди всичко, обект на този отменителен конститутивен иск е валидно правно 

действие, извършено от длъжника на ищеца, което изключва атакуването на нищожна 

правна сделка, сключена от ответника по иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.  

За да бъдат изпълнени задължителните предпоставки за такъв иск на първо място 

ответникът по Павловия иск да се явява длъжник на купувача (по предварителния 

 
12  
13 Решение № 1249 от 4.12.2001 г. на ВКС по гр. д. № 161/2000 г., II г. о 



договор) и на второ място с действията си по прехвърляне на имота има увреждане на 

ищеца. 

  Когато разпоредителната сделка, сключена от обещателя след сключване на 

предварителния договор и преди вписване на исковата молба не е нищожна, ако са 

изпълнени условията на чл. 135 от ЗЗД трябва да се обмисли допустимостта да се 

предяви отменителен иск в отделно съдебно производство. 

 Съгласно чл. 26, ал. 2 от ГПК единствено в изрично предвидените от закона 

случаи да се предявяват от свое име чужди права пред съда. 

 Поначало правото да атакува продажбата е право на страна по сделката (в случая 

– на продавача), което  е нейно лично право. То не може да бъде съдебно предявено от 

което и да било трето лице. По изключение такава възможност съществува само в 

хипотезите на чл. 134 и чл. 135 от ЗЗД. Съдебната практика допуска страна по 

предварителен договор да води отменителен иск по чл. 135 ЗЗД, независимо, че е 

титуляр на преобразуващо право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Предметът на предварителния 

договор за продажба, предхождащ атакувания договор за покупко-продажба е 

недвижимият имот, продаден от длъжника ( продавач) на трети лица преди 

сключването на окончателен договор, като по този начин продавачът - длъжник се е 

поставил в положение да не може да изпълни задължението си - осуетил е 

възможността имотът да бъде придобит от купувача, вкл. и за успешното провеждане 

на иска по чл. 19, ал.3 ЗЗД, поради което на общо основание купувачът по 

предварителен договор – кредитор с непарично вземане е легитимиран да предяви 

отменителен иск. 14  

Съдебната практика е противоречива по въпроса за допустимостта на 

завеждането на иск по чл. 135 от ЗЗД от купувача по предварителен договор за 

сключена от обещателя сделка със същия имот. Съществува богата съдебна практика, 

обосноваваща такава допустимост, като в някои съдебни решения дори се приема, че 

предметът на сделката се връща в патримониума на продавача и следователно може 

успешно да се използва Павловия иск в случая.15 Освен в Постановление № 1 от 

29.III.1965 г. по гр. д. № 7/64 г., Пленум на ВС16, правният интерес на ищец по чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД да води иск по чл. 135 ЗЗД се признава и в по-новата съдебна практика:   

Решение № 217 от 05.04.2006 г. по гр. д. № 897/2005 г., ВКС, ІІ г.о.; Решение № 

328/23.04.2010 год. на ВКС по гр.д. №879/2009 год., ІІІ г.о., ГК;  Решение № 287 от 

13.06.2011 г. по гр.д. № 272/2010 г., Г. К., ІV Г. О. на ВКС;  Решение № 343/30.11.2011 

г. на ВКС по гр.д. №1379/2010 г., ІІІ г.о., ГК; Решение  №45 от 01.06.2011 г. на ВКС по 

гр.д. №450/2010 год. на ІІІ г.о. на ГК; Решение №97 от 02.06.2011 г. на ВКС по т.д. 

№828/2010 год., ІІ т.о., ТК; Определение №332 от 06.03.2012 г. на ВКС по гр.д. 

№1292/2011 г. на ІІІ г.о., ГК. 

На следващо място е необходимо да се анализират по принцип правните 

 
14 Вж. Постановление № 1 от 29.III.1965 г. по гр. д. № 7/64 г., Пленум на ВС,Съдебна практика на ВС на 

НРБ - граждански отделения, 1965 г., С., Наука и изкуство, 1966 г.; Решение № 3025 от 4.05.2012 г. на 

СГС по в. гр. д. № 12755/2010 г., което не е допуснато до  касационно обжалване с Определение № 624 

от 15.05.2013 г. на ВКС по гр. д. № 1221/2012г., IV г. о., ГК 
15 Вж. подробното изследване на Диана Иванова Асеникова, За симбиозата между правата по чл. 19, ал. 

3 ЗЗД и чл. 135, ал. 1 ЗЗД 

http://gramada.org/%D0%B7%D0%B0-

%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D1%87%D0%BB-19-%D0%B0%D0%BB-3/ 

 
16 Съдебна практика на ВС на НРБ - граждански отделения, 1965 г., С., Наука и изкуство, 1966 г 

http://web.apis.bg/p.php?i=9013#p269241
http://web.apis.bg/p.php?i=9013#p269242
http://gramada.org/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-19-%d0%b0%d0%bb-3/
http://gramada.org/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b1%d0%b8%d0%be%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d1%87%d0%bb-19-%d0%b0%d0%bb-3/


последици от иска по чл. 135 от ЗЗД. Както се посочва в Тълкувателно решение № 5 

от 29.12.2014 г. на ВКС по т. д. № 5/2013 г., ОСГТК, „Павловият иск е облигационен, 

а не вещен иск и при уважаването му прехвърленото имущество не излиза от 

патримониума на приобретателя. Кредиторът с уважен иск по чл. 135 от ЗЗД само ще 

получи правото да насочи принудително изпълнение за събиране на вземането си върху  

чужда вещ, доколкото приобретателят й не отговаря за задълженията към кредитора. 

Не такъв обаче, е правният интерес на ищеца по иска с основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.” 

 От направения анализ на тази по-нова съдебна практика със задължителна сила 

би могло да се приеме, че правният интерес на ищеца по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД няма да 

бъде достатъчно защитен в производство по чл. 135 от ЗЗД и дори може да се приеме от 

някои съдилища, че такъв липсва.  Според мен това стеснява неоправдано 

възможностите на купувача по предварителен договор и ограничава възможностите за 

защита на интересите му. 

На тази основа може да се обобщи, че най-подходящо правно средство за 

атакуване на сключена нищожна сделка от обещателя-продавач по 

предварителния договор със същия предмет, е завеждането на отрицателен 

установителен иск срещу двете страни по нищожната сделка в отделно съдебно 

производство по чл. 124 от ГПК във връзка с чл. 26 от ЗЗД. Делото за обявяване на 

предварителния договор за окончателен следва да бъде поискано да бъде спряно до 

приключване на спора по този преюдициален въпрос с влязло с сила съдебно 

решение на основаниечл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК.  

Купувачът по предварителния договор може да срещне трудности при 

реализиране на правото си да сключи окончателен договор и във връзка с 

принудително изпълнение върху имота – предмет на предварителния договор, 

предизвикано за задължение на длъжник, чиято собственост се основава на 

нищожна правна сделка. 

Полезно би било да се спомене, че ищецът по иска с правно основание чл. 19, ал. 

3 от ЗЗД няма да може успешно да поиска спиране на изпълнителното производство до 

влизане в сила на съдебното решение за обявяване предварителния договор за 

окончателен, тъй като не е сред кръга на оправомощените заинтересовани лица 

съгласно чл. 440, ал. 2 от ГПК.17 

В мотивите на Решение № 76 от 16.03.2010 г. на ВКС по гр. д. № 4096/2008 г., I г. 

о., постановено по чл. 290 ГПК се посочва, че условие за активна легитимация за този 

иск са само лицата, които имат съществуващи права към момента на предявяването му 

и са пряко засегнати от евентуална публична продан, ако няма влязло в законна сила 

съдебно решение за уважаване на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. „Дори имотът да бъде 

изнесен на публична продан и придобит от трето лице, а след това искът по чл. 19, ал. 3 

от ЗЗД да бъде уважен, купувачът по предварителния договор може да защити правото 

си върху имота по отношение на купувача от публичната продан при условията на чл. 

384, ал. 2 от ГПК (отм.).”18  

Възможни са различни хипотези с оглед момента на вписване на исковата молба. 

Когато исковата молба за обявяване на предварителния договор е вписана 

преди възбрана, наложена от съдебен изпълнител, публичната продан няма да е 

противопоставима на купувача-ищец. Така в Определение № 82 от 19.02.2016 г. на 

ВКС, второ гражданско отделение по гр. д. № 6254/2015г. по чл. 288 от ГПК, с което не 

е допуснато до касационно обжалване решение № 139 от 28.09.2015 г., постановено по 

в. гр. д. № 333/2015 г. на Варненския апелативен съд, изрично се посочва, че: 

 
17 В този смисъл: Решение от 08 август 2013 година по гр.д. № 2502/2013 год. на Варненски  

окръжен съд, влязло в законна сила. 
18  



„Безспорно ясна е разпоредбата на чл. 114, б. „б” ЗС, съгласно която се вписват 

исковите молби за постановяване на решение за сключване на окончателен договор, с 

който се прехвърля или учредява вещно право върху недвижим имот, какъвто е иска по 

чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Същата разпоредба предвижда, че придобитите вещни права и 

наложени възбрани след вписването на исковата молба не могат да се противопоставят 

на ищеца. Вписването на исковата молба по чл. 19, ал. 3 ЗЗД има оповестително-

защитно действие и на ищеца не могат да се противопоставят последващо вписани 

тежести върху процесния имот. В този смисъл касаторите не са придобили права от 

извършената публична продан на процесния имот, тъй като вписаната възбрана и 

постановление за възлагане са непротивопоставими на ищите, чийто права са 

оповестени и гарантирани от предхождащото ги вписване на исковата им молба по 

иска по чл. 19, ал. 3 ЗЗД.” 

 Поставя се въпросът ще бъде ли противопоставима публична продан при липса 

на вписана искова молба по иска за обявяване нищожност на сделка, извършена от 

обещателя-ответник преди предявяване на иска за обявяване предварителния договор 

за окончателен. 

 По силата на чл. 453, т.2 от ГПК, спрямо взискателя и присъединилите се 

кредитори няма да са противопоставими не само всички разпоредителни сделки с 

вещни права, но и решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са 

били вписани преди налагане на възбраната. 

Вещно-транслативният ефект на публичната продан ще се прояви единствено, 

ако към момента на извършването й имотът е бил собственост на длъжника, защото чл. 

496, ал. 2 от ГПК свързва преминаването на правата, които е имал длъжника, с момента 

на влизане в сила на постановлението за възлагане .  

Неизпълнението на това условие би довело до приложимост на правилата за 

съдебно отстранение при публичната продан, предвидени в чл. 499 от ГПК. Когато 

обаче възбраната е наложена върху чужд имот (разглежданата хипотеза на нищожна 

продажба, по която купувачът е длъжник или ипотекарен длъжник), действителният 

собственик  (продавачът по предварителния договор) може да поиска вдигане на 

възбраната.19 В Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. по Тълкувателно дело № 

6 от 2013 г. ОСГТК на ВКС в изрично е записано, че: „Обезпечителната мярка 

възбрана на недвижим имот се налага чрез вписването и в нотариалните книги по 

партидата на ответника - съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за вписванията, в 

партидната книга се нанасят последователно накратко под името на всеки собственик и 

на определената за него страница, извършените вписвания, отбелязвания и 

заличавания, които се отнасят до него, като се посочва и съответната книга, томът и 

страницата, където е подреден актът. Ако длъжникът действително е собственик на 

възбранения имот, вписаната възбрана ще породи действие, като съгласно чл. 453 ГПК, 

извършените след вписването разпоредителни сделки с имота ще бъдат 

непротивопоставими на ищеца. Когато имотът в действителност не е собственост на 

ответника по обезпечението, извършените от него разпоредителни сделки с чужд имот 

ще бъдат непротивопоставими на действителния собственик независимо дали е вписана 

възбрана. Когато имотът е собственост на трето лице, възбраната няма да породи 

действие спрямо него, тъй като в нотариалните книги по партидата му няма да има 

никакво вписване.”  
Практически въпрос с широко приложение е доколко вписването на иска по чл. 19, 

ал. 3 от ЗЗД ще има оповестително-защитно действие спрямо купувачът на публична 

продан. По този въпрос в Решение № 41 от 5.03.2015 г. на ВКС по гр. д. № 5464/2014 г., 

 
19 Решение № 128 от 2.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 335/2016 г., IV г. о., ГК  по реда на чл. 290 ГПК 

http://web.apis.bg/p.php?i=61#p23588499
http://web.apis.bg/p.php?i=267030#p3260905


I г. о., ГК, постановено по чл. 290 ГПК, се казва, че: „Вписването на искови молби за 

нищожност или унищожаване на актове, подлежащи на вписване има само 

оповестително действие, а нормата на чл. 453, т. 2 ГПК, според която на взискателя и 

присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят решенията по исковите 

молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната, не е 

приложима в хипотеза, при която вписването има оповестително действие.” 

По принцип всички разпореждания с имота, предмет на делото, извършени от 

ответника – обещател по предварителния договор след вписването, не могат да се 

противопоставят на ищеца, В правната доктрина често се приема, че в материята на 

вписванията кръгът на т.н. „трети лица” обхваща само контрагентите на обещателя-

продавач20.  Публичната продан може да прехвърли правото на собственост върху 

недвижим имот само ако длъжника е собственик”21 към момента на възлагането на 

имота. На основата, че „публичната продан не е договор, а едностранен властнически 

акт на изрично натоварен за това орган”, в Решение № 365/22.10.2012 год. на ВКС, I г.о. 

по гр.дело 17/2012 год., постановено по чл. 290 от ГПК, е прието, че публичната 

продан не попада в приложното поле на разпоредбата на чл.114, б. „б" ЗС. 

Важно практическо значение имат въпросите, свързани с владението на имота, 

предмет на предварителния договор. 
Важно практическо значение имат въпросите, свързани с владението на имота, предмет на 

предварителния договор. 
Няма да може да се осъществи успешно предявяването на иск за предаване владението върху имота, чието 
прехвърляне е обещано, т. е. когато уважаването на единия иск обуславя другия, постановяването на "условен 
диспозитив", когато владелец на имота не е ответника-обещател, а трето лице. Това ще бъде възможно само 
ако страните по двата иска са едни и същи лица, т. е. лицето, което при сключването на предварителния договор е 
изразило воля да придобие правото на собственост претендира предаване владението от лицето, което е обещало да 
прехвърли собствеността. 

 

Няма да може да се осъществи успешно предявяването на иск за предаване 

владението върху имота, чието прехвърляне е обещано, когато владелец на имота не 

е ответника-обещател, а трето лице. „В хипотеза, при която при условията на 

кумулативно съединяване са предявени иск за обявяване на предварителен договор за 

окончателен и иск за предаване владението върху имота, чието прехвърляне е обещано, 

т. е. когато уважаването на единия иск обуславя другия, постановяването на "условен 

диспозитив", т. е. осъждане на ответника да предаде владението върху имота при 

условие, че предявеният по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД иск бъде уважен и в тази част 

решението влезе в сила, е недопустимо ако страни по двата иска са различни лица.” 22 

Интерес представлява хипотезата, когато владението върху имота е 

предадено на купувача по предварителния договор. Купувачът по предварителния 

договор, който владее имота, ще може да се ползва от правната защита на владението, 

правата на добросъвестен владелец съгласно чл. 70, ал. 3, чл. 71 и 72 ЗС. Предаването 

на владението щe препятства също и успешното провеждане на иска за собственост по 

чл.108 от ЗС през петгодишния период на срока на погасителната давност за 

предявяване на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД. 

Когато е имало уговорен срок за нотариалната сделка, предаването на 

владението няма да се отрази на началото на давностния срок за предяване на иска и 

той ще започне да тече от уговорения момент за сключването й. „Давността започва да 

тече от момента на сключване на предварителния договор, или от момента на 

предаване на владението на имота на приемателя, но само в случаите, при които в 

предварителния договор не се съдържа уговорка в различен смисъл - уговорен срок или 

 
20 Вж. Решение от 17.07.2015 г по гр.д. № 1652/2014 г на Окръжен съд – Варна, VІ с-в 
21 Решение № 365/22.10.2012 год. на ВКС, I г.о. по гр.дело 17/2012 год. 
22 Решение № 106 от 7.07.2015 г. на ВКС по гр. д. № 142/2015 г., I г. о., ГК по реда на чл. 290 ГПК 



условие. При липсата на такъв срок обаче, петгодишният срок ще има за начало 

момента на предаване на владението на купувача, ако това е станало след сключване на 

предварителния договор.” 23 Аргумент за това „отлагане” на началото на погасителната 

давност е, че предаване на владението се тълкува като признание на иска от страна на 

продавача, водещо до прекъсване на давността за предявяването му съобразно 

правилото на чл. 116, б „а“ от ЗЗД.24  

Важно е да се разгледа как ще се отрази  предявяването на иска за обявяване на 

предварителния договор за окончателен на възможността купувачът да придобие 

собствеността на друго правно основание – придобивна давност.  

Съдебната практика 25вече е уеднаквена с няколко решения на ВКС по реда на 

чл. 290 ГПК, в които се приема, че  владението на купувачът по предварителен договор 

не е добросъвестно (Решение № 270 от 26.06.2012 г. по гр. д. № 1056/2011 г. на I г. о., 

Решение № 101 от 14.07.2015 г. на ВКС по гр. д. № 891/2015 г., II г. о.) Самото 

предявяване на иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД освен, че признава чуждата собственост към 

момента на предявяване на иска, не прекъсва придобивната давност, доколкото е 

наличе намерение на чуждата вещ, съчетано с фактическа власт върху нея, а само е 

начин чрез деривативен прабен способ да се придобие вещното право преди изтичане 

на дългата десетгодишна придобивна давност.26 Разбира се, трябва да се има предвид, 

че съгласно чл. 120 ЗЗД давността не се прилага ex officio от съда, т.е. без изрично 

позоваване от страната, която ще се ползва от нея, тя няма да се приложи 

Накрая може да се спомене и прокламираното в Решение № 2109 от 22.09.1965 г. 

по гр.д. № 1370/1965 г. на I Г. О. на ВС, че придобитата по давност собственост е 

освободена от всякакви тежести, включително и наложена възбрана върху същия 

имот срещу предишния собственик. 

Разгледаните усложнени хипотези на отношения между страните по 

предварителния договор и евентуално – трети лица, по повод имота, негов 

предмет, разкриват необходимостта от сериозно обмисляне на възможностите за 

предявяване от страна на купувача на искове за защита на интереса му, както и 

на правните последици от тях. 

 

 

 

 

 

 

 
23 Решение № 286 от 28.09.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1055/2010 г., III г. о., ГК, докладчик съдията 

Светла Димитрова, произнесено по чл. 290 от ГПК 
24 Вж.  Розанис, С. Предварителни договори. С.: Фенея, 2003, с. 26. цитиран по Кънев, Ив., 

Субективното право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД, https://challengingthelaw.com/grajdanski-proces/subektivnoto-

pravo-po-19-al3-zzd/#_edn77 посетена на 16.01.2017 г 
25 В смисъл, че владението на преобретателя по предварителен договор не е добросъвестно, са и повечето 

решения на ВС  и на ВКС при действието на отменения вече ГПК:  Решение № 2384 от 3.12.1969 г. по гр. 

д. № 1816/1969 г. на ВС, I г. о., Решение № 1343 от 28.11.2008 г. по гр. д. № 4391/2007 г. на IV г. о. на 

ВКС и Решение № 1619 от 14.12.2000 г. по гр. д. № 640/2000 г. на IV г. о. на ВКС 
26 Решение № 82 от 1.06.2015 г. на ВКС по гр. д. № 6873/2014 г., I г. о., ГК, докладчик съдията Ваня 

Атанасова в производството е по чл. 290 и сл. ГПК 
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