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Поредицата „Сделките с имоти – рискове и отговорности”  цели да 

насочи вниманието на участниците на пазара на недвижими имоти към 

възможни правни рискове, които могат да попречат на настъпване на 

желания ефект от сделките с вещни и облигационни права. Наред с това, за 

постигане на целите на правния анализ е необходимо да се посочат 

възможни мерки за ограничаване на риска. Не по-малко съществен е 

въпросът за правата на т.н. „трети лица” Това може да са правни субекти, 

които не са страна по правоотношението, но на които законодателно са 

гарантирани определени интереси (съсобственици, кредитори, носители на 

ограничени вещни права, наематели и арендатори).  

В много случаи предходни сделки, които страдат от пороци, се 

явяват пречка за проявление на правното действие на последваща сделка. 

В сила е правилото, че „никой не може да даде това, което няма”, поради 

което проучването и на „историята” на имота е наложително, наред с 

актуалния му правен статут.  

Целта на правния анализ се изразява в максимална яснота относно 

различни категории рискове  - от правно естество или такива, които биха 

били определящи за постигане на инвеститорския интерес при сделката. 

Това изисква проучване на страните, на вещното право, на законовите 

изисквания за съответния вид сделка. Оптимална правна сигурност е 

непостижима, ако тя обхваща единствено нормативно изискуемите 



документи, свързани с установяване правната легитимация на страните и 

притежаваното вещно право. 

РИСКОВИ МОМЕНТИ ЗА ДВЕТЕ 

СТРАНИ ПРИ СДЕЛКА С ИМОТ:

1. Действително ли е породил 
правно действие подписаният 
договор?

2. Съществува ли опасност в бъдеще 
да се оспори сключената сделка?

3. Каква отговорност ще носи всяка 
от страните?

 

Основен интерес представляват разпоредителните сделки, поради 

което при тях е особено важно да се направи правен анализ на 

потенциалните рискове.  

ПРАВЕН АНАЛИЗ - ЦЕЛИ

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИМОТА:

1.  ПРАВЕН СТАТУТ НА ИМОТА.

2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НА ИМОТА.

ІІ. ВИД НА ВЕЩНОТО ПРАВО.

ІІІ.ТИТУЛЯР НА ПРАВОТО.

ІV. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧАСТНИЦИ В 
СДЕЛКАТА.

V. НЕОБХОДИМИ СЪГЛАСИЯ И 
РАЗРЕШЕНИЯ.

VІ. ДОКУМЕНТИ ЗА НАБАВЯНЕ.
 



Те могат на първо място, да произтичат от правната легитимация на 

страните по сделките. Тук следва да се проучи дали не са налице 

основания, създаващи опасност за недействителност поради 

недееспособност или други пороци, свързани със защитени категории лица 

при определени обстоятелства. Възможно е сделката да бъде застрашена в 

случаите на законно или доброволно представителство. 

На второ място, от голямо значение е кой е действителният 

притежател на вещното право – предмет на прехвърлителната сделка и 

съществуват ли особени изисквания, съответно – забрани, свързани с 

правния режим. На преден план са забраните, установени в Конституцията, 

Закона за собствеността и специални закони, отнасящи се до обекти – 

изключителна държавна собственост, публична държавна или общинска 

собственост, земи от Държавния поземлен фонд. Усложнения могат да 

произтекат поради особени изисквания, свързани с имуществени 

отношения на съпрузи (при разпореждане с вещни права, включени в 

съпружеската имуществена общност; относно формата и съдържанието на 

брачния договор; особености при продажба на исемейно жилище – лична 

собственост на един от съпрузите) или при наличието на обикновена 

(дялова) съсобственост (извършване на разпоредителни сделки, право на 

изкупуване, неучастие на съсобственик в делбата). На тази основа могат да 

се очертаят кои са задължителните участници като страни по сделката и 

необходимо ли е спазването на особени изисквания на закона в зависимост 

от титуляра на вещното право. Правният анализ следва да отговори 

доколко са налице особености, свързани със сделки с имущество на 

непълнолетни и поставени под запрещение лица. 

Специални разпоредби относно сключването на сделки са свързани с 

правния статут на юридическите лица, най-вече този на търговците. 

Съществен елемент на правния анализ на рисковете е видът и 

правната характеристика на вещното право и обекта на вещно право.  



СПРАВКИ ЗА ВЕЩНОТО ПРАВО:

◼ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ:

- ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВОТО;

- УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА;

- ВПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И АРЕНДА

- ВПИСАНИ ВЪЗБРАНИ

- ВПИСАНИ ИСКОВИ МОЛБИ

- ВПИСАНИ ИПОТЕКИ

◼ СКИЦА/СХЕМА НА ОБЕКТА

◼ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСТРОЙСТВЕН СТАТУТ 
НА ИМОТА

 

Оттук могат да се направят изводи доколко правото е прехвърлимо 

(така например не е допустима сделка с личното вещно право на ползване; 

сервитутите не са самостоятелни, а акцесорни права) и допустим ли е 

определен вид сделка с него. Проучването следва да обоснове изводи 

относно следните въпроси:   

- отговаря ли на изискванията на закона за самостоятелен обект 

(например като степен на завършеност), съответно допустима ли е делба 

(например относно минимални размери или определени помещения в 

него); 

- има ли ограничения от гледна точка на самостоятелност 

(мазета, тавани, паркоместа, общи части в етажна собственост); 

- как се отразява на последващи права и задължения на 

преобретателя фактът, че самостоятелният обект е в сграда в режим на 

етажна собственост. 

Могат да бъдат посочени редица специфични изисквания, 

регламентирани в Закона за устройство на територията, нарушенията на 

които води до нищожност, например: нищожност на прехвърляне на право 



на строеж след достигане на етап „груб строеж”, липса на съгласие на 

съсобственик при строеж в съсобствен имот, липса на съгласия в сграда – 

етажна собственост и др. 

Известно е, че покупката на много от недвижимите имоти се 

финансира чрез ипотечен кредит. Пазарната практика показва, че рискове 

има при непознаването на особеностите на договарянето, като се започне 

от сключването на предварителен договор и се премине към реализиране 

на сделката и нейното финализиране като изпълнение на поетите 

задължения. Същото се отнася и при покупката на имот, върху който има 

учредена ипотека. 

В тази връзка е наложително да се отчитат специфичните правни 

основания при нищожност на ипотеката. Такива могат да бъдат случаите, 

когато тя не е учредена от собственика на вещното право (независимо дали 

същият е длъжник, получил паричния заем). До нищожност на ипотеката 

ще се стигне и при неяснота относно индивидуализацията на ипотекирания 

имот, на страните по договора за заем, на пълния размер на задължението 

(главница, лихви, разноски), както и при неуточнен падеж за плащане на 

дълга. Изключително важен е и въпросът доколко ипотеката обхваща само 

земята или и всичко построено от собственика й или от носител на 

вещното право на строеж върху терена.  

Горното показва, че анализът на правните рискове обхваща голям 

кръг от въпроси, които следва да бъдат подробно изследвани. В зависимост 

от конкретните правоотношения, опорни точки за такъв анализ може да 

бъдат следните параметри: съществува ли опасност, произтичаща от 

недействителност или разваляне на сделка, от която праводателят черпи 

правата си; има ли основания за недействителност на предварителния 

договор или нотариалната сделка за прехвърляне на вещното право; 

очакват ли се проблеми, свързани с относителна/висяща недействителност; 

съществуват ли вещни или облигационни тежести върху имота, които да 



попречат на преминаването му в пълен обем; доколко може да се появят 

кредитори, които да осуетят транслативния ефект на сделката; какви са 

неблагоприятните моменти при покупка на имот на публична продан; 

какви могат да бъдат последиците в случай на съдебно отстранение. 

При договорите за продажба на недвижим имот риск от 

неосъществяване на транслативния ефект може да произтече от различни 

основания, а може и да бъдат нищожни само отделни клаузи от договора. 

Внимание заслужава избягването на: неспазване на формата по чл. 18 от 

Закона за собствеността; участието като купувачи на лица, за които има 

установена забрана; уговорката за обратно изкупуване, освобождаването 

от отговорност при съдебно отстранение и от отговорност за недостатъци. 

На тази основа могат да се очертаят критичните точки на двете 

страни при покупко-продажбата (общо за тях е опасността от злоупотреба 

с предоставени документи и лични данни). 

РИСКОВЕ НА КУПУВАЧА:

1. ПРАВИ ЛИ МЕ СДЕЛКАТА  СОБСТВЕНИК

2. ИМАТ ЛИ ДРУГИ ЛИЦА НЯКАКВИ ПРАВА 

3. НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА ОСПОРВА 
СДЕЛКАТА

4. ИМА ЛИ ОПАСНОСТ ДА ЗАГУБЯ ПАРИТЕ 
СИ

 

Интересът на продавача в общи линии се ограничава до получаване 

на договорената продажна цена. Трябва да се има предвид, че уговарянето 

на начина на плащане и момента, когато то следва да се извърши, е от 



голямо значение поради характера на продажбата като консесуален 

договор. 

С оглед целите на преобретателя, съществен въпрос е наличието на 

ограничения относно предназначението  и начина на ползване на имота, а 

също така какви са градоустройствените изисквания и възможности за 

застрояване. 

ВЪЗМОЖНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО НА 

ИМОТА
◼ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПОЛЗВАНЕТО ПО 

ДОКУМЕНТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

◼ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЯНА НА 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ:

- В СГРАДА-ЕС

- ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

◼ НАТУРА – 2000

◼ КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

◼ ЧЕРНОМОРСКО КРАЙБРЕЖИЕ
 

Правният анализ трябва да отчита рисковете и при други 

транслативни начини, освен при продажба, което би се проявило още при 

отчитане опасностите от оспорване на предходна сделка. 

Така например, дарението може да бъде нищожно на основания, 

които са нормативно определени. Наред с това обаче, то може и да бъде 

отменено по иск на дарителя, което поставя въпросът за правата на трети 

лица, придобили имота след нотариалната сделка за дарение. 

Особености има и в сферата на наследственото право. Необходимо е 

да се направят проучвания относно: недействителност на завета; 

нищожност и унищожаемост на завещанието; последици при разпореждане 

на сънаследник с наследствени права, които не попадат в дела му; искове 



за възстановяване на запазена част от наследството; отказ за част от 

наследството или под условие; отмяна на отказ от наследство от 

кредиторите.  

Специално място следва да се отдели на набавянето на документи 

и получаването на информация от различни източници, които да бъдат 

анализирани в тяхната цялост и съпоставени. Някои от тях целят на 

изяснят предходни права и вписвания, които биха се оказали пречка за 

вещноправния ефект на сделката в пълен обем. 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ПРИ 

ПРАВНИЯ АНАЛИЗ:

1. ПОЗНАВАНЕ НА АКТУАЛНАТА
НОРМАТИВНА УРЕДБА

2. АКТУАЛНИ ДОКУМЕНТИ,
ИЗДАДЕНИ ОТ КОМПЕТЕНТЕН
ОРГАН

3. СВЕРЯВАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ
РАЗЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

 

Очертаването на кръга на задължения на различни правни фигури, 

които не са страни, но по силата на закона или по възлагане на преките 

контрагенти, имат своята роля за прозрачност и сигурност в процеса на 

договаряне. Определените от закона права и задължения на нотариуса 

могат да бъдат основа за очертаване на неговата отговорност – 

административна, гражданска и наказателна. Съдията по вписванията, 

съдебният изпълнител, брокерът – посредник, адвокатът – това са правни 

субекти, които имат други функции и носят различна по основание, вид и 

размер отговорност за своята дейност.  

 


