
Решение 
 

№ 522304 от 31.10.2018  град София 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 

 

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, I ГО, 169 състав, в публично заседание на първи 

октомври през две хиляди и осемнадесета година в състав: 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ВЕСЕЛИНА ДИМЧЕВА 

 

при участието на секретаря Д. Н., като разгледа гр. дело № 39631 по описа за 2017 

г. и за да се произнесе, взе предвид следното: 

Производството е по реда на чл. 124 и сл. ГПК. 

Образувано е по искова молба, подадена от В. С. П. и Д. К. П. срещу Г. К. С., 

уточнена и допълнена с молба с вх. № 5000201/02.01.2018 г. 

Ищците извеждат съдебно предявеното субективно право при твърденията, че 

въз основа на предварителен договор за покупко-проджба от 11.04.2008 г., 

ответникът се задължил да построи срещу заплащане сграда (съобразно одобрен 

архитектурен проект) в собствения си недвижим имот – УПИ II-730, квартал 20А, 

по плана на [населено място], находящ се във вилна зона „Б.“, район „В.“, както и 

да прехвърли правото на собственост върху ј ид.ч. от описания имот. С НА за 

покупко-продажба № 32, том I, рег. № 1357, нот.д. № 32/14.05.2008 г. изпълнил 

задължението си за прехвърляне на собствеността върху ј ид.ч. от имота, а с 

договор за доброволна делба № 59, том I, рег. № 3161 от 13.11.2008 г. е 

извършена делба, като е обособен в дял и е предоставен в изключителна 

собственост на ищците, изградената от ответника еднофамилна жилищна сграда, 

представляваща къща № 1. Обектът бил въведен в експлоатация на 14.06.2012 г., 

за което било издадено Удостоверение № 621/14.06.2012 г. Ищците твърдят, че 

още след първия зимен сезон се проявили съществени дефекти на извършените 

СМР – таванът на цялата сграда – над последната стълбищна площадка започнал 

да тече, а този на най-горната жилищна стая се покрил с огромни влажни петна. 



От там течовете се разпрострели по стените, като обхванали и пространството 

под дограмата и мазилката на тези места видимо се подкожушила и започнала да 

се отлюспва, а поставените тапети – да се отлепват. В резултат на влагата, в 

помещенията се появил мухъл по таваните и стените, чак до първо ниво на 

сградата, а на места положената паркетна подова настилка се деформирала. 

Твърди се още, че стойността на неотложните ремонти за отстраняване на 

възникналите скрити дефекти възлиза на сумата от 10 283 лв. С нотариална 

покана от 05.10.2016 г. ответникът бил уведомен за проявилите се дефекти и бил 

поканен да отстрани настъпилите вреди, но не предприел действия в тази 

насока. При тези твърдения ищците искат ангажиране на гаранционната 

отговорност на ответника в качеството му на строител, който да извърши 

поправка на проявилите се дефекти, подробно описани и индивидуализирани в 

уточнителна молба от 02.01.2018 г., като бъде осъден на осн. чл. 526, ал. 2 ГПК да 

внесе предварително сумата от 6 900,73 лв. (необходима за реализиране на 

ремонта), както и да заплати сума в общ размер на 3 949 лв., представляваща 

стойността за заплащане на материали и труд по отстраняване на причинените 

вреди, подробно описани по „пера“ в цитираната уточнителна молба. В условията 

на евентуалност ищците искат осъждане на ответника, при ангажиране на 

неговата договорна отговорност във връзка с неизпълнение на договорно  

задължение по извършване на СМР въз основа на предварителен договор за 

покупко-продажба на недвижим имот от 11.04.2008 г. Претендират се разноските 

по делото, включително и адвокатско възнаграждение. 

Ответникът, в срока за отговор на исковата молба, оспорва иска с твърдения, че с 

подписване на договора за доброволна делба страните били уредили 

окончателно взаимоотношенията си във връзка със сключения предварителен 

договор и са декларирали, че нямат и няма да имат никакви претенции от 

вещноправен или облигационен характер. Сочи още, че правото на собственост е 

придобито от ищците преди почти 10 години, което надхвърляло почти два пъти 

предвидения в закона гаранционен срок, поради което прави възражение за 

изтекла петгодишна давност по иска за обезщетение за некачествено 

изпълнение. Излагат се съображения, че е следвало ищците да положат грижата 

на добрия стопанин с оглед ограничаването на евентуални щети, доколкото 



същите са се проявили в един продължителен период от време. По тези 

съображения моли искът да бъде отхвърлен изцяло и претендира разноски. 

Съдът, като прецени поотделно и в съвкупност събраните по делото 

доказателства и обсъди доводите на страните, съгласно разпоредбите на 235 

ГПК, установи следното от фактическа и правна страна следното: 

Предявени са осъдителни искове (главни), с правна квалификация по чл. 163, ал. 

3 ЗУТ, вр. чл. 21 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на 

строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за 

изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за 

осъждане на ответника да извърши поправка на щети по покрива, настъпили на 

27.01.2014 г., изразяващи се в нарушение целостта на хидроизолацията и 

изгниване на топлоизолацията и покривните плоскости, както и поправка на 

щети изразяващи се в деформиран гипсокартон на тавана на стълбищната 

площадка между втори и трети етаж, мухъл по тавана и стените на стълбищната 

площадка между втори и трети етаж, увредени латексово покритие и част от 

мазилката на стълбищната площадка между втори и трети етаж, деформиран и 

разместен паркет по пода на стълбищната площадка между втори и трети етаж, 

както и да заплати сумата в общ размер на 3 949 лв., представляваща стойността 

за заплащане на материали и труд по отстраняване на причинените вреди, а 

именно: подкожушила се и изронена мазилка и латексово покритие на стената 

под дограмата на детска стая 1 на втори етаж, напукана и подкожушена стена под 

дограма на спалнята и стаята за дрехи на третия етаж, влажни петна в ъглите на 

спалнята, покрили се впоследствие с мухъл, влажни петна по тавана на трите 

помещения, които са оставили трайни петна с жълтокафяв цвят, отлепен тапет в 

спалнята, под който са се появили влажни петна, покрити с мухъл, 

подкожушване и частично изронване на мазилката и увреждане на латексово 

покритие на стена на стълбищната клетка между първи и втори етаж; увреждане 

и разместване на паркет  - промяна на цвета и формата на засегнатите ламели в 

детските стаи на първи и втори етаж; срутване на гипсова мазилка на тавана на 

детска стая 2 на втори етаж; разходи за транспорт, вземане на размери и 

изхвърляне на строителни отпадъци.   



В условията на евентуалност горното се претендира на основание чл. 265, ал.1, 

пр. 1 и пр. 2 ЗЗД, за поправяне на некачествено извършени строително – 

монтажни работи по сключен между страните предварителен договор за 

покупко-проджба на недвижим имот от 11.04.2008 г. 

По иска с правно основание чл. 163, ал. 3 ЗУТ, вр. чл. 21 от Наредба № 

2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България 

и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни 

работи, съоръжения и строителни обекти (Наредбата). 

Съобразно разпоредбата на чл. 163, ал. 3 ЗУТ строителят носи отговорност за 

вредите от своите действия и бездействия, свързани с извършеното от него 

строителство. Елемент от тази отговорност е гаранционната отговорност на 

строителя за вреди, причинени от дефекти в строителството, чиято същност 

според чл. 160, ал. 3 ЗУТ се изразява в задължението да се отстранят дефектите, 

които са се проявили след приемането и въвеждането в експлоатация на строежа, 

за да се осигури нормалното функциониране и ползване на съответния строеж. 

Гаранционната отговорност на строителя по ЗУТ е свързана с нормалното 

функциониране на изградената от строителя сграда, т.е. строителят дължи 

отстраняване на дефектите на строежа, когато такива се проявят в рамките на 

съответните гаранционни срокове, независимо от това дали тези недостатъци са 

съществували към момента на приемането на строежа. Проявните форми на 

гаранционната отговорност на строителя са сходни с тези при договора за 

изработка (или за продажба) – строителят може или да отстрани възникналите 

дефекти в построеното от него, или да заплати обезщетение на собствениците на 

обекти в сградата, което отговаря на стойността на ремонтните работи за 

отстраняване на дефектите.  

За да се ангажира гаранционната отговорност на ответника спрямо ищците, е 

необходимо да се установи на първо място, че ищците са собственици на обекти в 

процесната сграда и съответно че ответникът е строителят на сградата. На 

следващо място е необходимо да се установи, че са налице дефекти на 

строителството. При това тези дефекти не трябва да са такива, които да са били 

видими при приемането на сградата (явни недостатъци), тъй като за тях е 

следвало да бъдат направени съответни възражения и те да бъдат отстранени 



още при приемането на строежа, по арг. от чл. 160, ал. 3 ЗУТ. Дефектите следва да 

са се проявили в предвидените гаранционни срокове по договора за 

строителство или съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2/31.07.2003 г. за 

въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения 

и строителни обекти (Наредбата). Ако дефектът е възникнал след изтичането на 

гаранционните срокове, строителят не следва да носи отговорност за него. За 

разлика от давностните срокове, гаранционните срокове по чл. 160, ал. 4 ЗУТ 

имат преклузивен характер, поради което за тях съдът следи служебно (по арг. от 

мотивите изложени в Тълкувателно решение № 88 от 28.02.1984г. на ОСГК на ВС, 

с което е даден отговор на въпроса от кога тече давностният срок за погасяване 

на вземанията по договор за продажба на вещи по чл.197 от ЗЗД, когато има 

уговорен и гаранционен срок). 

В настоящия случай не е спорно между страните, поради което са обявени за 

безспорни и ненуждаещи се от доказване по делото следните факти: по силата на 

предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.04.2008 г., 

ответникът Г. К. С. има качеството на строител на еднофамилна жилищна сграда, 

представляваща къща № 1, в недвижим имот – УПИ II-730, квартал 20А, по плана 

на [населено място], находящ се във вилна зона „Б.“, район „В.“, собственост на 

ищците В. С. П. и Д. К. П.. 

От представеното по делото Удостоверение № 621/14.06.2012 г. за въвеждане в 

експлоатация на строеж: „Жилищна група – 4 жилищни сгради“ и „Външно 

ел.захранване с кабели НН“, находящ се в УПИ II-730, кв. 20а по плана на 

[населено място], местност „в.з. Б.“, район „В.“ – СО, се установява, че процесният 

имот е въведен в експлоатация на 14.06.2012 г. 

Разпоредбата на чл. 20 ал. 4, т. 3 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г., регламентира 

петгодишен гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, 

звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в 

неагресивна среда, а според т. 4 - за всички видове строителни, монтажни и 

довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, 

дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, гаранционният 

срок е отново 5 години. Съобразно чл.160 ал.5 ЗУТ и чл. 20 ал.3 от Наредбата, 



гаранционните срокове текат от въвеждане на строителния обект в 

експлоатация.  

В настоящия случай петгодишният гаранционен срок е започнал да тече на 

14.06.2012 г. и е изтекъл на 14.06.2017 г. Следователно проявяването на 

недостатъците, а така също и предявяването на настоящите искове е в рамките 

на гаранционния срок (пощенско клеймо на исковата молба – 14.06.2017 г.), като 

в този смисъл неоснователно се явява възражението на ответника за изтекла 

„петгодишна давност по иска за обезщетение за некачествено изпълнение“.  

От заключението на приетата без възражения от страните съдебно-техническа 

експертиза се установява, че по тавана на спалнята намираща се на последния 

етаж има следи от течове, изразяващи се в подкожушена шпакловка и 

мухъл/плесен по външните стени на помещението. В средната част на тавана на 

спалнята, вещото лице е констатирало пожълтявания в резултат на проникнала 

влага. По тавана на стълбището над последната междуетажна стълбищна 

площадка са установени сериозни поражения от проникнала атмосферна влага, 

изразяващи се в обрушване на мазилката и компроментиране на гипсокартона. 

Източната стая на втория етаж е с паднала мазилка от тавана. Под всички 

прозорци в сградата вещото лице е констатирало подкожушена и почерняла 

мазилка в резултат на проникналата влага от подпрозоречните первази. По 

стената на стълбището, граничеща с терасата над входа на сградата и около 

балконската врата на стаята към същата тераса е установено подкожушена и 

ронеща се мазилка следствие на проникващата влага от терасата. В зоната около 

прозорците на дневната, паркетът е деформиран от влага. Паркетът на 

междинната стълбищна площадка към последното ниво е изцяло увреден от 

течовете от тавана и е за подмяна.  

Съгласно заключението на вещото лице по СТЕ, дефектите по таваните на 

последния етаж са се появили вследствие на компроментирана хидроизолация и 

защитно покривно покритие, по стените в зоната на подпрозорците – от 

проникване на дъждовна вода от подпрозоречните первази, в резултат на 

лошото им изпълнение (с плочи от гранитогрес), а по стената на стълбището в 

зоната на терасата – от проникване на влага от терасата покрай цокъла. Вещото 

лице сочи, че всички дефекти, с изключение на падналата мазилка от тавана на 



стаята на втория етаж (за която не може да се установи причина) са резултат от 

проникване на атмосферна влага в помещенията на сградата от покрива и 

покрай всички прозорци и терасата над входа, поради което не се дължат на 

неправилна експлоатация.   

Вещото лице е посочило в заключението си, в табличен вид всички видове СМР, 

необходими за отстраняване на проявилите се дефекти, тяхното количество, 

единична и обща стойност. Стойността на всички ремонтни дейности възлиза на 

сумата от 10 807 лв.  От тази сума следва да бъде приспадната сумата, 

необходима за отстраняване на дефекти по покрива на сградата, както и на 

стълбището и стълбищната площадка, по отношение на които ищците 

претендират ответника да извърши поправка, т.е. със свои действия да отстрани 

възникналите дефекти в построеното. СМР необходими за покрива, експертът е 

оценил на сумата в общ размер на 5 008,17 лв. (по компоненти от т. 1 до т. 14 в 

таблица на стр. 5 и 6 от заключението), а за стълбището и стълбищната 

площадка е посочил сума в общ размер на 406,01 лв. (по компоненти от т. 26 до т. 

29 в таблица на стр. 6 и 7 от заключението). От общата стойност на средствата 

необходими за отстраняване на скритите недостатъци съдът намира, че следва 

да бъде извадена и сумата от 319,60 лв. за която вещото лице сочи, че 

представлява стойност за ремонта на падналата мазилка от тавана на стаята на 

2-ри етаж, която не е следствие на проявени дефекти в строителството на 

сградата. При това положение следва извод, че сумата необходима за 

отстраняване на констатираните скрити недостатъци възлиза на 5 073 лв., 

поради, което предявеният иск за сумата от 3 949 лв. следва да бъде уважен 

изцяло като основателен и доказан. 

Неоснователно е възражението на ответника, че във връзка с договор за 

доброволна делба страните са декларирали, че не дължат суми и/или вещи 

помежду си за уравняване на своите дялове и всеки един от тях се счита 

справедливо овъзмезден, както и че страните са заявили, че нямат каквито и да 

било имуществени (вещни и/или облигационни) претенции по между си и 

занапред няма да имат каквито и да било спорове, вещни или облигационни 

спорове един към друг. Този аргумент е изцяло неотносим към предмета на 

делото - имуществени претенции на ищците за ангажиране на гаранционната 



отговорност на строителя (в лицето на ответника), а не за реализиране на права 

по договора за строителство като разновидност на договора за изработка. 

Неоснователно е и възражението на ответника, че ищците са допринесли с 

поведението си за настъпване на процесните вреди, предвид липсата на 

проведено доказване в тази посока, независимо от разпределената в този смисъл 

доказателствена тежест за ответника.  

При уважаване на главния иск не е налице процесуалното условие за 

разглеждане на иска по чл. 265, ал.1, пр. 1 и пр. 2 ЗЗД, предявен при условията на 

евентуалност. 

По разноските. 

При този изход на спора право на разноски възниква единствено за ищците. С 

исковата молба се претендира присъждане на разноските по делото, 

включително адвокатски хонорар. Съдът намира, че на ищците следва да бъде 

присъдена сумата от 934 лв., от които 434 лв. – платена държавна такса и 500 

лв. – възнаграждение за вещо лице по СТЕ. Съдът намира, че искането за 

присъждане на разноски в частта за адвокатско възнаграждение е 

неоснователно. По делото (на стр. 9) е представен единствено договор за 

правна защита и съдействие, видно от който страните са договорили 

адвокатско възнаграждение в размер на сумата от 1 000 лв. Не са представени 

доказателства за реално заплатено адвокатско възнаграждение (не се сочи 

плащане в брой и няма представени документи за плащане по банков път), 

поради което искането е неоснователно (по арг. от ТР № 6 от 06.11.2013 г. по 

тълк.д. № 6/2012 г. на ОСГТК на ВКС).  

 Така мотивиран, съдът  

 

Р Е Ш И: 

 

ОСЪЖДА на основание чл. 163, ал. 3, вр. чл. 160, ал. 3 ЗУТ, вр. чл. 20 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г., Г. К. С., ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено 

място],[жк], вх. 1, ет. 9, ап. 33, да отстрани възникналите дефекти (скрити 



недостатъци) по покрива на сграда собственост на  В. С. П., ЕГН [ЕГН] и Д. К. 

П., ЕГН [ЕГН], а именно – къща № 1, находяща се в УПИ II-730, кв. 20А, „в.з. 

Б.“, район „В.“, Столична Община, настъпили на 27.01.2014 г., изразяващи се в 

нарушение целостта на хидроизолацията и изгниване на топлоизолацията и 

покривните плоскости, както и поправка на щети изразяващи се в деформиран 

гипсокартон на тавана на стълбищната площадка между втори и трети етаж, 

мухъл по тавана и стените на стълбищната площадка между втори и трети 

етаж, увредени латексово покритие и част от мазилката на стълбищната 

площадка между втори и трети етаж, деформиран и разместен паркет по пода 

на стълбищната площадка между втори и трети етаж. 

ОСЪЖДА на основание чл. 163, ал. 3, вр. чл. 160, ал. 3 ЗУТ, вр. чл. 20 от 

Наредба № 2 от 31.07.2003 г., Г. К. С., ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено 

място],[жк], вх. 1, ет. 9, ап. 33 да заплати на В. С. П., ЕГН [ЕГН] и Д. К. П., ЕГН 

[ЕГН] сума в общ размер на 3 949 лв., представляваща разходи за поправка и 

отстраняване на проявили се дефекти (скрити недостатъци) в строителството 

на къща № 1, находяща се в УПИ II-730, кв. 20А, „в.з. Б.“, район „В.“, Столична 

Община. 

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 1 ЗЗД Г. К. С., ЕГН [ЕГН], да заплати на В. 
С. П., ЕГН [ЕГН] и Д. К. П., ЕГН [ЕГН], сумата от 934 лв. – разноски за 

производството.  

 

Решението подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в 
двуседмичен срок от съобщаването му на страните. 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 


