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SUMMARY 

The current article analyses some discussion points on the topic of 

construction of buildings made during the matrimony within the 

statutory regime of marital community of property. Currently many 

disputes keep arising between spouses and/or third parties about 

the applicability of this statutory regime to edifices build on the 

bases of the establishment of rights of superficies. Such contentious 

issues evolve from cases of gratuitous establishment of the right of 

superficies for the benefit of one of the spouses, or in cases where 

the construction was executed by one of the spouses over some 

property co-owned together with a third party, where the right of 

superficies has not been duly established and in cases of time-

limited superficies in favour of one of the spouses, whereby the title 

over the building gratuitously passes to the landowner upon the 

expiry of the fixed term. These arguments require a thorough anal-
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ysis of these practical hypotheses and the current court practice 

given on the matter. 
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Тема на настоящото изложение са някои дискусионни въпро-

си относно извършването на строителство в недвижим имот 

по време на брака при действащ режим на съпружеска иму-

ществена общност. В практиката непрестанно се появяват 

случаи, при които възникват различни спорове между съпрузи 

и/или трети лица относно приложимостта на законовия ре-

жим на общност спрямо построени обекти в резултат от от-

стъпено право на строеж. Това налага подробен анализ на съ-

ществуващата съдебна практика, която в немалко случаи е 

противоречива. 

1. Въз връзка с темата е необходимо най-напред да се разг-

ледат предпоставките за извършване на строителство в нед-

вижим имот, както и особеностите на режима на съпружес-

ката имуществена общност. 

Строителство в недвижим имот може да извърши както 

собственик/съсобственик на имота, така и лице, на което по 

предвидения в Закона начин е учредено ограничено вещно право 

на строеж. Учредяването на право на строеж и осигуряването 

на възможност за застрояване в чужд имот има за цел да из-

бегне действието на приращението по чл. 92 от Закона за соб-

ствеността (ЗС), тъй като в противен случай собственикът 

на земята ще стане и собственик на постройките върху нея2. 

Титулярят на вещното право на строеж придобива правомо-

щието владение, което е свързано с правомощието да построи 
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сграда върху чужд имот, да придобие собствеността върху 

постройката, да използва чуждата земя доколкото е необходи-

мо във връзка с използването на построения обект (освен ако в 

акта за учредяването е уговорено друго – чл. 64 ЗС), както и 

правомощието да извършва разпоредителни действия с изгра-

дената постройка3. Самата сграда (постройка) следва да отго-

варя на определени изисквания, за да може да се приеме, че е 

станала самостоятелен обект на правото на собственост. 

Съгласно чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територи-

ята (ЗУТ) сградата трябва да е построена в „груб строеж“ и 

едва тогава би могла да бъде предмет на прехвърлителна сдел-

ка4. Преди това построеното не се смята за самостоятелен 

обект на правото на собственост и съответно правото на 

строеж не може да се приеме за упражнено5. С възникване на 

правото на собственост върху постройката, правото на 

строеж не се прекратява, а продължава да съществува, въпре-

ки че вече е реализирано. Съответно с прехвърляне правото на 

собственост върху постройката се прехвърля и съпътства-

щото я право на строеж, което дава възможност на приобре-

тателя в случай на погиване на обекта, отново да го построи, 

освен ако е уговорено друго между праводател и приобретател 

(чл. 66, ал. 2 ЗС). 

Постройките в един имот, които нямат самостоятелно 

предназначение, а само обслужващо, както и тези, които не са 

изградени до „груб строеж“, не са самостоятелен обект на 

разпоредителна сделка, а могат да се прехвърлят само и един-

ствено с имота, защото тогава действа принципът на при-

ращението6.  

Когато се отнася до строителство в съсобствен имот, 

следва да се има предвид разпоредбата на чл. 183, ал. 1 ЗУТ. 
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Според нея за извършването на строителство в имота от 

един или няколко съсобственици е необходимо да се учреди пра-

во на строеж чрез договор в нотариална форма, сключен с ос-

таналите съсобственици. Видът на сделката зависи от угово-

реното между съсобствениците, като тя може да бъде без-

възмездна под форма на дарение или възмездна, а правото на 

строеж може да бъде учредено срещу заплащане на определена 

цена. Действително лицата, собственици на поземления имот, 

би следвало да могат свободно да застрояват своя имот, тъй 

като те имат пълната власт над него и всички правомощия 

като титуляри на правото на собственост. Но законът нес-

лучайно въвежда изискването за учредяване на право на стро-

еж във формата на нотариален акт в случаите, когато един 

или няколко съсобственици желаят да строят в съсобствения 

имот. Целта е лицето, което строи обекта, да стане изклю-

чителен собственик на построеното в имота. В противен слу-

чай, ако няма такъв договор или не всички съсобственици са 

участвали в неговото сключване, отново ще се приложи дейст-

вието на приращението и построената сграда ще се придобие 

в съсобственост с останалите титуляри на поземления имот, 

като съответно няма да стане изключително право само на 

лицата, които са я построили7. 

2. Режимът на съпружеската имуществена общност е уре-

ден в чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс (СК), според който „вещ-

ните права, придобити по време на брака в резултат от съв-

местен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, неза-

висимо от това на чие име са придобити“. Този режим е една 

от възможностите, която могат да изберат пълнолетните 

лица, сключващи брак. За разлика от тях, непълнолетните и 

поставените под ограничено запрещение нямат възможност за 

избор на вида на имуществените си отношения – за тях вина-

ги ще се смята за приложен режимът на съпружеска имущест-

вена общност. Следва да се уточни, че въпреки еманципация-

та, която настъпва за сключилите брак непълнолетни (навър-

шили поне 16 години), Законът не им дава свобода сами да оп-

ределят как да бъдат уредени техните имуществени отноше-

                                                 
7 Решение № 44 от 4.03.2013 г. на ВКС по гр. д. № 358/2012 г., IV г. о. 



 

ния. Те ще могат да изберат друг режим (на разделност или 

брачен договор) едва след навършване на пълнолетие8. 

Безспорно, и правото на собственост, и правото на строеж 

(като ограничено вещно право) попадат в обхвата на цитира-

ната разпоредба. Това е така, защото чл. 55 от ЗС предвижда, 

че „вещни права върху чужда вещ, доколкото те са предвидени 

в законите, могат да се придобиват или учредяват с правна 

сделка, по давност или по други начини, определени в Закона“, а 

придобиването по чл. 21 СК представлява „друг начин“, опреде-

лен в специален закон. Необходими и задължителни предпос-

тавки за придобиването са наличието на съвместен принос, за 

което има оборима презумпция в Закона, и то да се е осъщес-

твило по време на брака между съпрузите. Извън обхвата на 

разпоредбата остават вещните права, които са придобити 

преди или по време на брака въз основа на наследяване или да-

рение (чл. 22, ал. 1 СК).  

3. Няма съмнение, че в случаите на строеж по време на бра-

ка, извършван от съпрузите в общ собствен имот, построено-

то ще се включи в съпружеската имуществена общност. Ко-

гато определена сграда е построена в груб вид преди встъпва-

нето на дадено лице в брак, то тя не би станала обща съпру-

жеска собственост с неговия съпруг, въпреки че довършител-

ните работи са били направени по време на брака. Съдебната 

практика приема, че за да се прецени дали е придобито конк-

ретно вещно право в съпружеска имуществена общност, следва 

да се има предвид моментът, в който юридически е придобита 

собствеността съобразно общите правила за прехвърлително-

то действие на съответния придобивен способ9. В тази хипо-

теза придобиването на правото на собственост е станало с 

възникването на вещта, т.е. с изграждането на жилището в 

груб вид, с което обектът е индивидуализиран и правото на 

строеж е реализирано10. По отношение на финансовите средст-

ва, които евентуално е вложил другият съпруг, се прилагат 

правилата за неоснователното обогатяване на основание чл. 59 

ЗЗД. 
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Когато имотът, върху който се строи, е индивидуална соб-

ственост само на единия съпруг (независимо от това дали е 

придобит преди брака, или по време на брака въз основа на 

наследяване или чрез дарение), тогава построеният обект съ-

що ще стане съпружеска имуществена общност11, в резултат 

от пряк или косвен принос от страна на съпруга несобственик 

на имота, при условие че този обект е поне на етап „груб 

строеж“12. Тогава построената сграда е самостоятелен обект 

на правото на собственост и в този случай съпругът несобст-

веник на поземления имот, заедно с част от сградата (при 

условията на бездялова съсобственост) ще придобие и право на 

строеж върху чуждата земя – собственост на другия съпруг. В 

случай че липсва принос, съпругът собственик на имота следва 

да го докаже по предвидения в Закона ред и съответно ще се 

смята за единствен собственик на построената сграда. Дото-

гава другият съпруг се ползва от защитата на оборимата 

презумпция, че съвместният принос се предполага, докато не 

се докаже противното (чл. 21, ал. 3 СК). С въвеждането на обо-

рими презумпции законодателят цели да размести доказателс-

твената тежест съобразно разпоредбата на чл. 154, ал. 2 ГПК. 

Според нея не е необходимо да се доказват факти, за които 

съществува установено от закон предположение. При тази си-

туация съпругът, който е титуляр на вещното право, следва 

да обори установената в Закона презумпция13.  

По отношение на приноса от страна на всеки от съпрузите 

следва да се отбележи, че и двете му форми (пряк и косвен) са 

равнопоставени и не бива да се дава приоритет на никоя от 

тях за сметка на другата, тъй като законът не прави разли-

ка относно тежестта им. В този смисъл приносът, изразяващ 

се във влагане на средства при придобиване на определено вещ-

но право, не е по-значим от приноса, изразяващ се в личен 

труд или в грижи за децата и работа в домакинството14. В 

случай че единият съпруг реши да обори презумпцията за при-

нос от страна на другия съпруг, той трябва да докаже, че 
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другият съпруг не е участвал в придобиването на съответно-

то вещно право нито с парични средства и труд, нито с ра-

бота в домакинството или отглеждане на децата.15 Предмет 

на доказване реално е пълната липса на принос от страна на 

другия съпруг.  

Съдебната практика дори приема, че ако по време на брака 

съпрузите са построили сграда върху чужд имот на основание 

право на строеж, отстъпено в полза на единия от тях чрез 

дарение или срещу личен имот, построената по време на брака 

сграда ще придобие статус на съпружеска имуществена общ-

ност, дори съпругът титуляр на правото на строеж да не е 

прехвърлил идеална част от него на другия съпруг. В този слу-

чай правото на строеж принадлежи само на единия съпруг, 

като запазва личния си характер и след като е реализирано 

(след построяването на обекта, за който е учредено), а дото-

гава продължава да съществува в латентно състояние. В слу-

чай че сградата погине, тогава само носителят на правото на 

строеж може да я построи отново. Но това не изключва пра-

вата на другия съпруг по отношение на построената сграда, 

респективно идеалната част от такава и тя ще се приема за 

съпружеска имуществена общност, след като е построена с 

общи средства16. 

4. Интерес представлява хипотезата, при която е извършен 

строеж от съпрузи по време на брака им, без да е учредено 

право на строеж в поземлен имот, който е съсобствен между 

единия съпруг и трето лице. Съществува противоречива съ-

дебна практика по отношение на това дали в обхвата на съп-

ружеската имуществена общност попада част от построена-

та сграда. 

Според Решение № 191 от 18.12.2015 г. по гр. д. 1345/2015 г. I г. о. 

на ВКС, когато единият съпруг е бил собственик на идеална 

                                                 
15 На практика липсата на принос от страна на единия съпруг най-лес-

но се доказва в случаите на продължителна фактическа раздяла – според 

ТР. № 35 от 14.06.1971 г. Когато фактическата раздяла е прекъснала 

всякакви духовни, физически и икономически връзки между съпрузите, 

тогава съпругът, на чието име е придобито вещното право, може да 

докаже, че другият съпруг няма никакъв принос и че вещното право не е 

общо. 
16 Решение № 259/21.10.2011 г. на ВКС по гр. д. № 96/2011 г., II г. о.; Реше-

ние № 1197/10.12.2008 г. по гр. д. № 3506/2007 г. на ВКС, ІІІ г. о.; Решение 

№ 932/31.10.2008 г. по гр. д. № 4144/07 г. на ВКС, І г. о. 



част от поземлен имот, в който е построена сграда по време 

на брака, приложение намира т. 4 от ППВС № 5/1972 г. Тогава 

построеното в съсобствения имот става съсобственост на 

собствениците на терена, а частта, съответстваща на пра-

вата на единия съсобственик, който е бил в брак по време на 

строителството, става съпружеска имуществена общност. 

Съгласно Решение № 134 от 08.11.2017 г. по гр. д. № 4951/2016 г., 

I г. о. на ВКС отговорът на поставения въпрос зависи от това 

дали построената жилищна сграда се намира в имот, който е 

индивидуална собственост на единия от съпрузите, или в 

имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице. Приема 

се, че в първата хипотеза сградата се намира в режим на съп-

ружеска имуществена общност, а във втората – сградата е 

станала съсобствена между съпруга и третото лице. 

Смятам, че първото становище е правилно и съответства 

на смисъла на закона с оглед уредбата на имуществените от-

ношения при законовия режим на съпружеска общност. Както 

вече се спомена, учредяването на право на строеж в съсобст-

вен недвижим имот в полза на единия съсобственик има за цел 

да се избегне действието на приращението за построената 

сграда по отношение на другия съсобственик и така построи-

лият сградата съсобственик да стане неин изключителен соб-

ственик. В противен случай построеното в имота по силата 

на чл. 92 ЗС ще стане обща собственост на лицата, притежа-

ващи недвижимия имот и всяко от тях ще придобие идеална 

част от сградата. Когато строящият съсобственик е в брач-

но отношение и спрямо двамата съпрузи се прилага режимът 

на съпружеската имуществена общност, тогава следва да се 

има предвид и презумпцията за съвместен принос, без значение 

дали е пряк или косвен. Не е основателно твърдението, че ако 

съпругът притежава само идеална част от имота, върху кой-

то се строи, сградата ще стане съсобствена само между него 

и третото лице и няма да попадне в СИО, в случай че не е уч-

редено право на строеж на съпруга съсобственик. Това стано-

вище се основава на аргумента, че презумпцията на чл. 92 ЗС 

няма да се смята оборена. Не може да се приеме и изложеното 

в съдебната практика становище, че в този случай установе-

ният в Семейния кодекс „принцип за придобиване на правото и 

от другия съпруг е противопоставим само на съпруга собст-

веник на съответната идеална част от мястото, но не и на 



 

трети лица и не може да дерогира принципа на приращението, 

независимо от обстоятелството с чии средства е извършено 

строителството“17. Всеки съсобственик има право да упражня-

ва своите собственически правомощия съобразно притежава-

ната идеална част от общия имот, включително и да строи в 

него. Липсата на акт за надлежно учредяване право на строеж 

в полза на съпругасъсобственик води до придобиване на идеална 

част от сградата от третото лице съсобственик, съответна 

на частта му от поземления имот. Когато съпругът съсобст-

веник е построил сграда в съсобствения поземлен имот и дру-

гият съпруг е участвал пряко или косвено в строителството 

(като това е станало по време на брака), тогава са налице 

всички предпоставки за включване на построеното в съпружес-

ката имуществена общност. В дадения казус реално става 

въпрос за конкуренция на права относно построената сграда в 

съсобствения имот, основаващи се на различни правни норми в 

закона. От една страна, липсата на учредено право на строеж 

в полза на съпруга съсобственик води до прилагане принципа на 

приращението по чл. 92 ЗС по отношение на третото лице 

съсобственик на поземления имот и то има право да придобие 

идеална част от построената сграда, при условие че е поне в 

„груб вид“. От друга страна, съпругът в качеството му на 

съсобственик на поземления имот в рамките на собственичес-

ките му правомощия има право да придобие идеална част от 

построената сграда, която ще се включи в СИО, ако строи-

телството е осъществено с участието на другия съпруг. Това 

е така, защото след като в режим на съпружеска общност 

може да се притежава изцяло право на собственост върху вещ, 

то тогава може да се притежава и идеална част от такава 

вещ. Тогава ще възникне бездялова съсобственост върху част 

от построената сграда, без да се изключва правото на собст-

веност на третото лице върху идеална част от построения 

обект. Единствено в случаите, при които са построени обекти 

с обслужващо предназначение, без качеството на самостояте-

лен предмет на правото на собственост, тогава те ще ста-

нат съсобствени на съпруга съсобственик на поземления имот 

                                                 
17 Решение № 115/1.03.2006 г., I г. о. на ВКС. 



и на третото лице съсобственик на имота въз основа на 

принципа на приращението18.  

5. Интересна е и хипотезата, при която е учредено право на 

строеж за определен срок в полза на единия съпруг по време на 

брака при действащ режим на СИО. Без значение е дали този 

срок е определен в години или е уточнено, че правото ще се 

притежава до смъртта на суперфициара. В този случай въз-

никва въпросът какво се случва с построения обект след изти-

чане на уговорения в акта за учредяването срок, при положе-

ние че съпругът титуляр на вещното право е в режим на съп-

ружеска имуществена общност. Проблемът се основава на об-

стоятелството, че от една страна, се прилага разпоредбата 

на чл. 65 от ЗС, според която „когато правото на собственост 

върху постройката е установено със срок, след изтичането на 

срока собствеността върху сградата преминава безвъзмездно 

върху собственика на земята“. От друга страна, се прилага 

разпоредбата на чл. 21 от СК, уреждаща предпоставките за 

придобиване на вещни права в режим на съпружеска имущест-

вена общност. Съдебната практика приема, че в този случай 

превес има разпоредбата на чл. 65 от ЗС и след изтичане на 

уговорения срок, собствеността върху постройката ще преми-

не към собственика на земята. По своя характер това е прек-

ратителен срок и с настъпването му се прекратява собстве-

ността върху постройката по отношение на съпруга титуляр 

и/или другия съпруг, поради което построеният обект се при-

добива безвъзмездно от собственика на земята19. 

Също така съдебната практика приема, че ако един съпруг 

по време на брака е придобил правото да построи сграда върху 

терен на трето лице и в договора за управление на правото е 

предвидено, че след смъртта на приобретателя собственост-

та на сградата ще премине безвъзмездно върху собственика на 

земята, преживелият съпруг и наследниците на починалия ня-

мат право на собственост върху сградата20. Изтъква се те-

зата, че уговорката за преминаване на собствеността върху 

сградата в полза на съсобственика на земята е в съответст-

вие с чл. 65 ЗС, която е възприета в договора за учредяване на 
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19 Решение № 192/1991 г., I г. о. на ВС. 
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правото на строеж. Тази уговорка не представлява разпореж-

дане от страна на суперфициара с права, които при смъртта 

му ще се включат в наследството му, тя не е договор върху 

неоткрито наследство и поради това не може да се приеме за 

недействителна по силата на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Смята се, че 

клаузата установява определен срок на учредителя на правото 

на строеж относно правото да се притежава собствеността 

на постройката върху земята.  

В заключение може да се отбележат няколко извода. На пър-

во място, когато двама съпрузи са построили сграда върху 

чужд имот на основание право на строеж, отстъпено в полза 

на единия от тях чрез дарение или срещу личен имот, постро-

ената по време на брака сграда ще придобие статус на съпру-

жеска имуществена общност. На следващо място важно значе-

ние има изводът, че при извършен строеж от съпрузи по време 

на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, 

съсобствен между единия съпруг и трето лице, в режим на 

съпружеска имуществена общност се придобива частта от 

построеното, съответстваща на правата на съпруга от съ-

собствеността върху терена. И не на последно място следва 

да се отбележи, че в случаите, при които е учредено право на 

строеж върху чужда земя за определен срок в полза на единия 

съпруг, тогава след изтичане на този срок, построеният 

обект ще се придобие безвъзмездно от собственика на земята, 

независимо че в строителството е участвал и другият съпруг 

при действащ режим на СИО. 
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