
ТЕМА 5: РИСКОВЕ ПРИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ С ИМОТИ, 

СВЪРЗАНИ С УЧРЕДЕН ОСОБЕН ЗАЛОГ 

(Преглед на съдебната практика) 

сп. Собственост и право, бр. 10/2019 

Доц. д-р Бисерка Маринова  

 Стандартна процедура е придобиването на недвижим имот чрез 

сделка да се предхожда от т.н. „проверка за тежести”. Малко познато 

обаче, е отражението върху сделка с имот при вписан особен залог по 

смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ), което налага изясняването на 

този правен институт.   

 С оглед предмета на изследването, интерес представлява може ли 

обект на особен залог да бъде недвижим имот – защитаваната по-долу теза 

е, че самостоятелен недвижим имот не може да бъде обект на особен залог. 

I. ПРАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ

 ПО ЗОЗ. 

Заложното право възниква по силата на съглашение между заложния 

кредитор и длъжника или трето лице, поемащо задълженията на 

залогодател като гарант за чужд дълг. Залогът е вид обезпечение на 

материално право на кредитор, което обезпечение е неделимо и акцесорно, 

т.е. свързано със съществуващо задължения по друго правоотношение.  

Носителят на заложното право придобива привилегията в случай на 

неизпълнение, да удовлетвори материалния си интерес от цената при 

продажбата на обекта на залога. 

По отношение на вземането, обезпечено с особен залог, според чл. 16 

от ЗОЗ то следва да се удовлетворява в поредността по чл. 136, ал. 1, т. 3 от 

Закона за задълженията и договорите, съответно по чл. 722, ал. 1, т. 1 от 

Търговския закон или по чл. 94, ал. 1, т. 1 от Закона за банковата 



несъстоятелност.  

Правната характеристика на особения залог го определя като: 

едностранен, безвъзмезден 1 , акцесоарен, конценсуален и формален 

договор. 

Необходимо е разграничаването на особения залог, уреден в ЗОЗ, от 

други сходни правни институти:  

А) Залогът на вещи,  регламентиран в чл.149 и сл. от Закона за 

задълженията и договорите (ЗЗД). 

Изрично в  чл. 161 от ЗЗД се подчертава, че съдържащата се в този 

нормативен акт правна уредбата на залога е обща и не се прилага, когато 

има lex specialis, което подсказва, че може да има различни правни режими 

на залога, които разкриват свои особености. 

За разлика от особения залог, той е допустим само, ако обектът му е 

движима вещ или вземане; спада към категорията на реалните договори, 

т.е. необходимо е предаване на вещта на залогоприемателя, като 

неспазавнето на това изискване прави сделката недействителна. Няма 

изисквания или ограничения спрямо субектите по заложното 

правоотношение (при залогът по ЗЗД такива могат да бъдат и дееспособни 

физически лица). При обикновения залог липсва изискване вземането по 

правоотношението, което обезпечава, да бъде търговска сделка; той по 

принцип е неформален договор2.  Реализирането на заложното право при 

обикновения залог, за разлика от особения залог, може да става единствено 

чрез съдебни изпълнители и няма възможност принудителното изпълнение 

да бъде осъществено от заложния кредитор пряко.  

Б) Търговския залог, уреден в чл. 310 и сл. от Търговския закон. 

 
1 Решение № 2025 от 27.10.2017 г. на СГС по т. д. №  6693/2013 г. 
2 Когато обезпеченото вземане е по-голямо от 5 лева, залогът не може да се противопостави на трети 

лица, ако няма писмен документ с достоверна дата, съдържащ означение на вещите и на вземането. 

 



Търговският залог, както и особеният залог, предполагат основно 

правоотношение, по което поне една от страните е търговец, което я прави 

търговска;  при тях принудителното изпълнение може да бъде осъществено 

и пряко от заложния кредитор. За разлика от особения залог по ЗОЗ, 

търговският залог е реален договор, което изключва приложимостта му за 

недвижими имоти; не включва като възможен обект специфичните за 

залога по ЗОЗ обекти – търговско предприятие, обособена част от 

предприятие или дружествен дял в търговско дружество – обекти на 

търговски залог могат да бъдат движими вещи и ценни книги (на 

приносител или на заповед).  

В) Залогът по чл. 2 и сл. от Закона за договорите за финансово 

обезпечение.  

Първата, но много важна особеност на залогът по специалния ЗДФО, е 

по отношение страните по договора. Те са ограничително изброени в чл.3  

от ЗДФО. На следващо място, обекти, върху които се учредява залог, като 

една от формите на финансово обезпечение, съгласно чл. 4 от ЗДФО могат 

бъдат само парични вземания, финансови инструменти и вземания по 

кредити. Спрямо залога по ЗДФО няма задължение за вписване в 

специален регистър по този закон, докато действието на особения залог по 

ЗОЗ изисква такова да бъде направено. Правата по чл. 11, ал. 1 ЗДФО на 

кредитора са по-широки. 

Г) Ипотека 

Ипотека може да има само върху недвижим имот, докато обектът на 

особения залог е по-широк кръг. Ипотекарният кредитор няма право сам да 

продаде обекта на заложното право.  

II. ОТЧУЖДИТЕЛ (ПРОДАВАЧ ИЛИ ДРУГ) – 

ЗАЛОГОДАТЕЛ  

 Необходимо е да се уточни, че особеният залог се свързва само с 

определена категория правни субекти, които могат да имат качеството 
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„залогодател” по смисъла на ЗОЗ. От това следва, че рискове за 

преобретателя на вещни права може да има на тази основа единствено в 

хипотезата, че отчуждителят спада към посочените в чл. 3 от ЗОЗ лица. 

 Сред тях най-важни от гледна точка на пазара на недвижими имоти 

са: търговците; неограничено отговорните съдружници в СД, КД и КДА, 

ограничено отговорните съдружници в дружествата с ограничена 

отговорност; лицата по чл. 2 от Търговския закон; юридически лица с 

членове – лицата по чл. 2 от Търговския закон; съпруга на едноличния 

търговец, съответно съпруга на лицето по чл. 2 от Търговския закон; 

юридически лица с нестопанска цел, които извършват стопанска дейност  

относно извършваната от тях стопанска дейност. 

III. ОБЕКТИ НА ОСОБЕН ЗАЛОГ, СВЪРЗАНИ С РИСКОВЕ 

ЗА ПРЕОБРЕТАТЕЛЯ НА ВЕЩНО ПРАВО ВЪРХУ 

ИМОТ. 

Незаконосъобразно е да се приеме, че предмет на договора за особен 

залог може да бъде само имущество на длъжника, което не е предмет на 

други обезпечения, необезпечено имущество. ЗОЗ не поставя такова 

ограничение.3  От гледна точка на строителството на нови обекти, важно е 

да се отбележи, че обект на заложно право като елемент на търговско 

предприятие може да бъде и вещно право на строеж; заложеното 

имущество може да бъде и родово определено, и бъдещо. При залог върху 

вещ при евентуално преработване и присъединяване залогът следва новата 

вещ (чл. 4, ал. 2 и ал. 4 от ЗОЗ). 

 ІІІ.1. Особен залог на търговско предприятие. 

 Според чл. 15 от Търговския закон, търговското предприятие е 

съвкупност от права, задължения и фактически отношения. „В 

предприятието се включват както права върху движими вещи и вземания, 

 
3 Решение № 187 от 19.03.2010 г. по търг. д. № 135 / 2009 г. на Върховен касационен съд 
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така и права върху недвижими имоти”4. По силата на чл. 21, ал. (3) от ЗОЗ, 

когато има конкретизирани активи (вкл. недвижими имоти), дори те да 

бъдат отделени от предприятието на залогодателя, залогът върху тях се 

запазва. Не съществува забрана да бъде учреден особен залог на търговско 

предприятие, когато върху отделни обекти от имуществото му има вече 

други обезпечения (ипотеки или други залози). 5 

ІІІ.2. Особен залог на обособена част от предприятие. 

 Няма правна пречка за учредяването и на особен залог само върху 

част от търговско предприятие. „За действителността на договора за 

особен залог на обособена част от търговско предприятие не е необходимо 

индивидуализиране на имот, подобно на договора за ипотека, където 

трябва да има не само описание на поединично определен имот, но и данни 

за тъждеството на имота.”6  

ІІІ.3. Особен залог върху дялове от търговско дружество. 

 Такъв залог няма характера на обезпечение върху недвижим имот, но 

реално правните последици могат косвено да имат значение за 

преобретателя по сделка с вещно право. Този извод следва от факта, че за 

да се стигне до парична стойност на ликвидационния дял на залогодателя, 

следва да се пристъпи към процедурата до прекратяване на персоналните 

дружества с неограничено отговорни съдружници /чл. 96 ТЗ/ или 

прекратяването на членството на ограничено отговорен съдружник /чл. 

125, ал. 2 ТЗ/. Изричната разпоредба на чл. 19 от ЗОЗ предвижда, че дял от 

търговско дружество може да се залага от съдружника в събирателно 

дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции или 

дружество с ограничена отговорност, а договорът, който следва да е в  

писмена форма с нотариална заверка на подписите, задължително подлежи 

на вписване и в търговския регистър по партидата на дружеството. 

 
4 Определение № 778 от 31.10.2016 г. на ОС - Пазарджик по т. д. № 180/2013 г. 
5 Решение № 187 от 19.03.2010 г. по търг. д. № 135 / 2009 г. на Върховен касационен съд 
6 Танев, Д. Особен залог на част от търговско предприятие., сп. „ Собственост и право”, бр. 2/2014  
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 Дори и заложени, дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни 

на трети лица, но това не е противопоставимо на заложния кредитор, 

когато прехвърлянето е извършено след вписването на залога - чл.13 

ал.1 ЗОЗ, вр. с чл.12 ал.3 и чл.19 ал.2 ЗОЗ,.7 

ІV. ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ И ВПИСВАНЕ НА ОСОБЕНИЯ ЗАЛОГ. 

  Условие за действителност на особения залог е залогодателят да е 

собственик на обекта на залога. С оглед акцесорния характер на залога, 

вземането на кредитора също следва да е действително. Договорът за 

особен залог не може да бъде обявен за нищожен поради нарушаване на 

принципите на добросъвестност и справедливост или поради 

нарушаването на еквивалентност на престациите, защото тези основания за 

недействителност са неприложими между търговци. 8 „По отношение на 

обезпечителните правоотношения за залог и поръчителство са налице 

специалните основания за недействителност, изключващи останалите 

общи хипотези.”9  

 По принцип заложното право следва заложеното имущество при 

придобиването му от трето лице.10 Наред с общите случаи на прекратяване 

на договора за залог, голямо значение има разпоредбата на чл. 7 от ЗОЗ. 

Според нея прехвърлянето на обекта чрез сделка с залогодателя в кръга на 

обикновената му дейност по занятие ще доведе до отпадане на заложното 

право. Това се отнася както за облигационните, така и за вещните права, в 

това число и върху недвижими имоти. За да се прояви правното действие 

на залога спрямо трети лица, ЗОЗ предвижда не само сключване на 

договора в писмена форма с нотариална заверка на подписите (чл.21, ал. 1 

от ЗОЗ), но и вписване в търговския регистър по партидата на 

залогодателя. Това вписване има първичен характер и е недопустимо без 

 
7 Решение № 1828 от 02.10.2017 г. по т. д. № 2605 / 2017 г. на ТО VI-4 състав на Софийски градски съд 

8 Решение № 2025 на Софийски градски съд, т.о., VІ – 7 състав, по т.д. № 6693/2013 г 
9 Решение № 1027 от 06.06.2013 г. по т. д. № 4156/2011 г. на Софийски градски съд 
10 Определение № 531 от 30.06.2010 г. по ч.пр. д. № 472/2009 г. на Върховен касационен съд 
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сезиране11. Когато в активите на търговското предприятие се включват 

вещни права върху недвижими имоти, особеният залог ще е 

противопоставим на трети лица след вписването му в имотния регистър. 

 Нормата на чл.8, ал. (3) от  ЗОЗ предвижда, че за извършване на 

разпоредителни сделки със заложеното имущество, извън посочените 

случаи в чл. 7, е необходимо изрично съгласие на заложния кредитор, 

вписано в Централния регистър на особените залози и в съответния друг 

регистър, а според ал.4, когато заложният кредитор не е дал съгласие по ал. 

3, приобретателят придобива правата върху заложеното имущество, 

обременени със залога, и има положението на залогодател. 

 Не по-малко важен е и въпросът за давността– тя е петгодишна. 

„Залогът се погасява по давност заедно с погасяването на обезпеченото 

вземане. Срокът по чл. 30, ал. 2 от ЗОЗ не е давностен. Той има значение 

само за действието на вписването, т. е. за противопоставимостта на залога 

на третите лица.”12 

V. ПОСЛЕДИЦИ ЗА ПРЕОБРЕТАТЕЛЯ ПРИ ОБЯВЕНО 

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

По принцип придобиването на обект – предмет на особен залог 

представлява първичен способ. Ако обаче, предмет на продажбата е 

недвижим имот като отделен елемент от заложено търговско предприятие, 

налице е деривативен придобивен способ – към купувача ще премине 

правото на собственост единственож, ако собственик е било търговското 

предприятие.13  „Принудителното удовлетворяване на заложния кредитор, 

включително при удовлетворяване от отделни елементи на заложеното 

предприятие по реда на ЗОЗ, става чрез продажба на недвижимия имот 

 

11 Определение № 778 от 31.10.2016 г. на ОС - Пазарджик по т. д. № 180/2013 г. 

 
12 Митева, Д., Иванова, В. Проблеми на особените залози., София, 2008, ISBN 978-954-9419-03-0 

13 Определение № 407 от 20.09.2013 г. по ч.пр. д. № 4933/2013 г. на Върховен касационен съд 
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съгласно правилата на чл. 183 и сл. ЗЗД. Заложният кредитор продава от 

свое име, за сметка на залогодателя недвижимия имот и има право да 

получи цената на заложеното имущество до размера на вземането си. 

Договорът за продажба на недвижим имот като двустранна сделка 

безусловно съставлява деривативен способ за придобиване на вещни 

права, именно поради което следва да бъде сключен в нотариална форма -

 чл. 18 ЗЗД, като форма за валидност, гарантираща, съгласно чл. 

24 ЗЗД настъпването на вещно-правния ефект със самото сключване на 

сделката”14.  Когато обект на особения залог е търговско предприятие като 

съвкупност и при сключване на договора няма индивидуално определени 

обекти, върху тези обекти заложното право ще произведе действие само 

след пристъпване към изпълнение.15
 Противопоставимостта на вписването 

на залога в Търговския регистър означава, че всяко лице, което придобива 

правата върху обремененото със залог имущество, в случая дружествените 

дялове, придобива положението на залогодател - чл. 13 ал. 1 ЗОЗ. 

 Изключително важно е за купувача да знае, че при покупката на 

имот, послужил като обезпечение по договор за особен залог, погасени ще 

бъдат само вписаните залози по ЗОЗ, но ипотеките и възбраните ще 

останат да тежат и спрямо новия преобретател. 

 „Производството по чл. 32 и сл. З03 (редакция до ЗИД ЗОЗ, ДВ. бр. 

105/2016 год., в сила от 30.12.2016 год.) е специално уредено производство 

за извънсъдебно удовлетворяване на заложния кредитор, различно от 

индивидуалното принудително изпълнително производство по ГПК и от 

универсалното принудително производство по несъстоятелност по ТЗ”16.  

 
14 Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 

ОСГТК 
15 Определение № 176 от 06.02.2013 г. по гр. д. № 835/2012 г. на Върховен касационен съд 

16 Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. по тълк. д. № 1 / 2015 г. на Върховен касационен съд, 

ОСГТК 
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