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ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ЗА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ 

ПРЕЗ ВРЕМЕ НА БРАКА 

Бисерка Маринова  

сп. Собственост и право, бр. 3/2012 

Въпросите, свързани със семейното жилище, са особено важни с 

оглед специфичните лични отношения между лицата, образуващи едно 

семейство, които би трябвало да се изграждат на основата на взаимно 

разбирателство и уважение. Безусловна е и необходимостта от  

гарантиране на непълнолетните деца на обитаване на дом като част от 

необходимите за отглеждането им условия за живот. Новият Семеен 

кодекс от 2009г  отделя специално място на разглежданата правна 

материя, но в практиката възникват и голям брой усложнени хипотези, 

особено с оглед защитните механизми за запазване ползването върху 

семейното жилище. 

Изясняването на този кръг въпроси налага някои 

терминологични уточнения. 

По силата на §1 от ДР на Семейния кодекс семейно е жилището,  

което обитават съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца. 

Неясно е съдържанието на термина „обитават” – изхождайки от 

житейския смисъл, може да се предполага, че законодателят е имал 

предвид живеене1, а не ползване, което може да се упражнява и чрез 

предоставяне на трето лице на това право или чрез чисто фактически 

действия, които не изискват лично присъствие в недвижимия имот, 

например съхраняване на багаж.2 Не би трябвало обитаването да се 

свързва и с постоянния и настоящ адрес, което всяко влице, 

подлежащо на гражданска регистрация, е длъжно да заяви по силата на 

 
1 „Семейно жилище по смисъла на Семейния кодекс (чл. 23 и чл. 107 ) е жилището, в което семейството 

живее, без оглед чия е собствеността върху имота и дали е придобит по време на брака.” - Решение № 

606 от 12.07.2000 г. на ВКС по гр. д. № 23/2000 г., II г. о. 

 
2 На изискването за реално ползване, което налага коректив при приложението на някои текстове от 

ППВС № 12/1971г при действието на новата нормативна уредба обръща внимание и Стилияна 

Григорова, „Практически проблеми на Семеен кодекс”, С., 2011, с. 41  
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чл. 90 от Закона за гражданската регистрация. Въпреки, че това 

задължение има императивен характер,  неизпълнението му едва ли 

може да се приеме за обстоятелство, което е определящо за качеството 

„семейно жилище”, а единствено може да бъде елемент за доказването 

му. В този смисъл не е защитима съществуващата практика на някои 

нотариуси при изповядване на сделки да приемат, че не е налице 

семейно жилище, когато в личната карта на някой от съпрузите е 

посочен адрес, различен от този на прехвърляния имот. Не ми се 

струва достатъчно и представянето на някаква справка /компютърна от 

Агенция по вписванията по партидата на неучастващия в сделката 

съпруг/, особено предвид липсата на актуалност на отразените 

вписвания, от която да се прави извод за наличието на други имоти – 

съпружеска общност или притежавани в индивидуална собственост, 

което би изключило необходимостта от вземане на съгласие на 

съпруга-несобственик. Правилно според мен в тези случаи е личното 

деклариране на съгласието на съпруга, което може да бъде дадено при 

самото изповядване на сделката или с нотариално заверен подпис 

върху декларация.  

Прави впечатление, че кръгът на семейството, което се 

предполага да обитава съответното жилище, не обхваща 

непълнолетните деца, въпреки, че интересите на последните се отчитат 

при ползване на семейното жилище след развод.3 Вероятно правната 

логика е задължението на родителите да отглеждат децата и да им 

осигурят подходящи условия за живот до навършване на пълнолетие 

/чл. 17 от СК/, на което съответстват правата на децата /чл. 124 от СК/. 

При действещата нормативна уредба дефиницията за семейно жилище 

изключва обитаването и от други пълнолетни лица, които са членове 

 
3 Това различие в подхода при дефиниране на понятието за семейно жилище в ППВС № 12/1971г. и 

§1 ДР на СК относно обитаваните от пълнолетните членове на семейството помещения коментира и 

Методи Марков, „Предпоставки и критерии за предоставяне на семейното жилище за ползване след 

развода”, сп. „Собственост и право”, бр. 11/2011г. 
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на семейството, което се е презюмирало преди съгласно ППВС № 

12/1971г. 

Съдебната практика е наложила разбирането, че понятието 

„жилище” не се покрива със съдържанието на термина в т. 30 от §5 на 

ДР на ЗУТ, тъй като в някои случаи ползването от семейството се 

осъществява в рамките на част от самостоятелен жилищен обект.  

В този смисъл е запазило значението си т.І.1. ППВС № 

12/12.11.1971г, в което се имат предвид жилищни и сервизни 

помещения, които могат да са и част от жилищен имот. 

От друга страна, качеството „семейно жилище” не се свързва с 

право на собственост или други правоотношения, които са основа на 

правото на ползване – наемни или допускане на обитаването 

безвъзмездно, по аналогия със заема за послужване. Не може обаче, да 

се приеме статут на семейно жилище на такова, в което съпрузите са 

се самонастанили.4 

Въпреки това се оказва, че характерът на правата и правните 

субекти, които ги притежават, са определящи за съдбата на семейното 

жилище. Често срещана е практиката родители да прехвърлят 

/обикновено чрез дарение или срещу задължение за издръжка и 

гледане/  правото на собственост на свое дете, като си запазват 

правото да ползват жилището „заедно и поотделно” до края на живота 

си. В тези случаи не виждам ограничение прехвърлителите да поискат 

опразване на „семейното жилище”, стига вещното им право да не е 

погасено поради неупражняване в петгодишния срок по чл. 59, ал. 3 от 

ЗС. Когато един от родителите почине, другият ще има право да 

ползва цялото жилище, съответно – да прекрати обитаването му като 

 
4 Решение № 334 от 16.06.2009г по гр.д. № 573/2008г, Г.К., IV г.о.: „Ако семейството се е 

самонастанило и ползва въпреки волята на собственика негово жилище, то последното не може да 

има характеристиката на семейно.” 
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семейно такова на новия собственик.5 

 

 

Необходимо е да се държи сметка, че дефинирането на термина 

„семейно жилище” в Семейния кодекс не изключва друго съдържание в 

други нормативни актове.  

Така по повод ползването на данъчно облекчение за млади 

семейства, предвидено в чл. 22а от ЗДДФЛ се приема, че критерият за 

„единствено жилище за семейството”, придобито чрез ипотечен кредит, 

е собствеността: „В разпоредбата на  чл. 22а, ал. 1, т. 3 

ЗДДФЛ законодателят не е вложил смисъла на "семейно жилище" 

по СК. Това означава, че критерий при определяне на понятието 

"единствено за семейството жилище" е не ползването, а собствеността. 

За ползване на данъчното облекчение не би следвало нито кой да е от 

съпрузите и ненавършилите им пълнолетие деца да притежават 

собственост или идеални части на собственост върху друго жилище, 

нито те съвместно в режим на СИО или съсобственост да притежават 

такова.”6  

Изискването за съвместно живеене на съпрузите има 

препоръчителен характер с оглед разпоредбата на чл. 15 от СК, тъй 

като изключението „когато важни причини налагат това” може да има 

твърде широко съдържание /принципа за свобода на личността и при 

сключен брак, прокламиран в чл. 16 от СК; задължението да се полагат 

грижи за възрастни родители и т.н./. 

Преценката, че е налице трайна фактическа раздяла7 през време 

 
5 Съгласно решение № 1892/91 г. на състав на ВС, ІІ г. о. , цитирано по Определение № 801 от  

18.08.2011 г. по гр.д. № 1267/2010 г., Г. К., І Г. О. на ВКС „запазеното от прехвърлителите право на 

ползване е неделимо, което означава, че всеки от ползвателите може да го упражнява, и то изцяло, както 

сам, така и заедно с другия прехвърлител.” 

  
6 Решение № 1765 от 06.02.2012 г. по адм.д. № 8591/2011 г., VІІІ отд. на ВАС 

 
7  За разграничението между разделно живеене по чл. 15 от СК  и фактическата раздяла вж. 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1001281&Category=normi&lang=bg-BG
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1001281&Category=normi&lang=bg-BG
http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1001282&Category=normi&lang=bg-BG
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на брака е критерий, че няма налице семейно жилище.8 Начинът на 

определянето на ползването на вещи – съпружеска имуществена 

общност при настъпила фактическа раздяла би следвало при липса на 

съгласие, да се определи по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗС.9  

В хипотезата на семейно жилище, което не е в режим на 

съпружеска имуществена общност, а е лична собственост на един от  

съпрузите /придобито имущество преди брака, през време на брака по 

дарение или наследство, или придобито от единия съпруг, когато 

кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по реда 

на глава четиридесет и четвърта от ГПК върху вещни права, които са 

съпружеска имуществена общност/, чл. 26 от СК предвижда 

ограничения за действия на разпореждане10. Режимът е по-облекчен 

спрямо съществуващия в отмененения Семеен кодекс. Вече не е 

необходимо изричното съгласие на другия съпруг, ако двамата 

съпрузи имат друго жилище - обща собственост или лична 

собственост на всеки един от тях.  Липсата на разбирателство дали да 

се извърши разпоредителна сделка със семейното жилище в 

останалите случаи се преодолява чрез разрешение на районния съдия, 

ако се установи, че не е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца 

и на семейството и ако някой от двамата съпрузи притежава и друго 

жилище. Този ред ще е приложим спрямо семейното жилище, 

придобито на името на един от съпрузите по време на брака и в 

условията на приет от съпрузите законов режим на разделност на 

имуществените отношения. 

Няма да е налице извършване на разпоредителна сделка, 

 
„Коментар на новия Семеен кодекс”,Ц. Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова,  С. , 2009,стр. 

53 
8 В този смисъл: Решение № 334 от 16.06.2009г по гр.д. № 573/2008г, Г.К., IV г.о.  
 
9 Вж.  Решение № 99 от 05.03.2010 г. по гр.д. № 533/2009 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС  
10 Екатерина Матеева посочва, че изискването за съгласие на съпруга-несобственик  се съдържа и в 

Препоръка на Комитета на министрите на ЕО  № Р/81/15 от 16 октомври 1981г  /”Семейно право на 

Република България”, ВСУ „Черноризец Храбър”, 2010,с. 141  

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=2793259&Category=normi&lang=bg-BG
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следователно – няма да е необходимо предварително даденото 

съгласие на съпруг-несобственик, за сключване на предварителен 

договор с обект – недвижим имот, който е семейно жилище, тъй като с 

него не се извършва прехвърляне на вещни права11, а единствено се 

поема задължение това да стане в бъдещ момент, към който 

съгласието следва вече да е налице.  

При съпружеска имуществена общност върху семейното жилище 

/независимо дали е възникнала поради избран режим на 

имуществените отношения или като общ приложим режим при липса 

на избор или брачен договор/, правата на съпрузите по принцип са 

уредени в чл. 24 от СК. 

Правото на извършване на действия по управление12 има всеки 

един от съпрузите, при това без да е необходимо да иска съгласието на 

другия или да действа и от негово име като негов пълномощник. 

Семейният кодекс не съдържа ограничения, които да изключват 

приложимостта на това правило спрямо семейното жилище.  

Отдаването под наем на семейното жилище или отделно 

помещение от него или допускането на трети лица да живеят в част от 

него /например на родителите на другия съпруг/ са действия на 

обикновено управление и по правило сключената сделка в тези 

граници би имала правна сила и за другия съпруг. Последният обаче,  

би трябвало да има право право на защита и такава е правната 

възможност да се иска решаване на спора за управлението на общото 

семейно жилище чрез иск по чл. 32, ал. 2 ЗС, което може да се изведе 

от формулираното в т.  6 на ППВС № 8 от 17.06.1981 г. правило, че 

 
11 В този смисъл: Решение № 1780 от 31.10.2001 г. на ВКС по гр. д. № 2006/2000 г., V г. о.  

 
12 В ТР  № 91 ОТ 01.10.1974 г. по гр.д. № 63/1974 г. на ОСГК на ВС се подчертава, че извън 

обикновеното управление, каквото по принцип е предявявянето на иск за собственост по чл. 108 от ЗС, 

ще се изисква съгласие на другия съпруг, когато се извършва разпореждане с вещното право  на вещ – 

съпружеска имуществена общност - отказ от иска, спогодба и др. такива или се обременява същото с 

други вещни тежести. 
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всеки от двамата съпрузи по време на брака има право да ползва 

всички вещи от имуществената общност съобразно предназначението 

им. „Имуществената общност, макар и да е особена обща собственост, 

не пречи заинтересованият съпруг да защити правата си на ползването 

и чрез иск по чл. 32, ал. 2 ЗС.”. 

Именно спецификите на съпружеската имуществена общност -  

неделимост и бездяловост до прекратяването й, гарантират правото на 

ползване и на двамата съпрузи върху цялото семейно жилище. 

Последното от своя страна изключва управлението на общата вещ по 

решение на собствениците, притежаващи повече от половината от нея  

– налице ще е невъзможност да се образува мнозинство. 13 При уважен 

иск по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗС би се стигнало до невъзможност да се 

осигури спокойното ползване по сключен от другия съпруг договор за 

наем или безвъзмездно ползване на цялото или част от семейното 

жилище. За неспазване на поетите задължения и съответно – разваляне 

на договорното отношение на това основание отговорен ще бъде 

единствено съпругът – страна по договора. 

Що се отнася до сделките на разпореждане със семейното 

жилище – съпружеска имуществена общност, защитата на другия 

съпруг и съответно – на непълнолетните деца, се осигурява чрез 

задължението разпоредителните сделки да се извършват съвместно от 

двамата съпрузи /чл. 24, ал. 3 от СК/. Смятам за правилно разбирането, 

че разпоредителна сделка със семейното жилище, извършена от 

единия съпруг без съгласието на другия, е нищожна14 , а не се намира в 

състояние на висяща или относителна недействителност и не е 

 
13 По аналогия, макар и по повод отношения след развод и при действието на Семейния кодекс от 

1968 г и на Закона за наемните отношения, може да се използва казаното в Решение № 843 от 

30.01.1981г по гр.д.№ 642/80г на ВС, III г.о.: „Съгласно чл. 31 ЗС съсобственикът може да си служи с 

общата вещ съобразно нейното предназначение и по начин да не пречи на другите съсобственици да 

си служат с нея според правата им. Отдаването под наем ................ не е "ползуване на вещта според 

нейното предназначение".” 
14 Решение № 105 от 15.05.2000 г. по гр.д. № 1159/1999 г., IV Г. О. на ВКС  

 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=71753&Category=normi&lang=bg-BG
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оспорима по реда на чл. 24, ал. 4 от СК. Нищожността на 

разпореждането със семейното жилище според мен е важима във 

всички случаи /извън предвидените в чл. 26 или в брачен договор 

изключения/.  Такава сделка ще е сключена в нарушение на закона по 

чл. 26, ал. от ЗЗД поради липсата на съгласие на другия съпруг, а не 

оспорима и законът не е предвидил възможност за санирането й, 

поради непротивопоставяне на съпруга в определен срок.15 В правната 

доктрина е застъпено и различно становище – че сделка, извършена в 

нарушение на чл. 26 от СК, не е нищожна, а може да бъде санирана 

чрез последващо съгласие на другия съпруг. 16 

Същото се отнася и за случаите, когато се извършва делба на 

съсобствен само на единия съпруг имот-семейно жилище: „Нищожна е 

съдебната спогодба по делба на недвижим имот, когато се отнася до 

семейното жилище на единия от съделителите и съпруга, който не 

участва в делбата, не е дал съгласието си имотът да бъде поставен в 

дял на друг съделител, нито е било дадено разрешение от районния 

съд за това разпореждане след преценка дали не е във вреда на децата 

и семейството.”17 

Наличието на брак не изключва и притежаването на семейното 

жилище в условията на обикновена /дялова/ съсобственост. В тези 

случаи отношенията между съпрузите по повод управлението на 

недвижимия имот би трябвало да се разглеждат по общия режим на чл. 

32 от ЗС. Струва ми се, че поради възприетия принцип качеството 

„семейно жилище” да не се свързва със собствеността върху имота, de 

lege ferenda  е препоръчително да се предвиди и в тези случаи да се 

изисква съгласието на другия съпруг извън изключенията, предвидени 

в чл. 26 от СК, още повече, че това правило е приложимо и при имот, 

 
15 Решение № 378 от 23.04.2002 г. на ВКС по гр. д. № 925/2001 г., II г. о.,  
16 „Коментар на новия Семеен кодекс”,Ц. Цанкова, М. Марков, А. Станева, В. Тодорова,  С. , 2009,стр. 

95. 
17 Решение № 324 от 19.02.1999 г. на ВКС по гр. д. № 7/98 г., IV г. о.  
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който е индивидуална собственост на единия съпруг.  

Внимание заслужава и режимът на семейното жилище в 

условията на сключен между съпрузите брачен договор.18 Съгласно чл. 

38, ал. 1, т. 3 от СК в него те мога да включат уговорки относно 

ползването и разпореждането със семейното жилище.19 При липса на 

такива уговорки, по силата на чл. 38, ал. 4 щеще приложим общият 

ограничителен режим по чл. 26 от СК, важащ при законов режим на 

общност спрямо жилище-лично имущество на единия съпруг. 

Паралелно с това обаче, закрилата на интересите на другия съпруг, 

съответно – на непълнолетните деца,  се осигурява с правната 

възможност по чл.  42, ал. 1, т. 2  , който допуска прекратяване на 

брачния договор в случай, че има съществена промяна в обстоятелствата 

/например вече не са налице отделно или съвместно притежавани имоти, 

годни да се използват като семейно жилище/. 

Във връзка с допустимостта да се отстъпва на трети лица 

ползването /безвъзмездно или  по наемно правоотношение/ на 

семейното жилище, което не е семейна общност смятам, че при 

съществуващата нормативна уредба това е допустимо както частично, 

така и изцяло. В този смисъл de lege ferenda би могло да се разшири 

забраната за сделки със семейното жилище – индивидуална 

собственост на един от съпрузите извън кръга на разпоредителните 

такива, като в чл. 26 от СК се обхванат и действията по управление.  

 
18 Анна Станева допуска в брачния договор да се уговори еднолично разпореждане съ семейното 

жилище илив договора да се включи аналоична на чл. 26 от СК клауза, а дори и по -големи 

ограничения, но не и да се уговори разпореждането със семейно жилище да става с разрешение 

нарайонния съдия. /”Брачният договор по новия семеен кодекс, С., 2009, с. 38 – 39/.  
19 Различни хипотези на уговорки в брачния договор относно семейното жилище са разгледани от 

Методи Марков,” „Разпореждане със семейното жилище - собственост на единия от съпрузите” , сп. 

„Собственост и право”, бр. 2/2010г 

 

http://trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=748:sp0210&catid=12:spbest&Itemid=37

