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СУ "Св. Климент Охридски", член на научното жури  

върху дисертационния труд на проф. д-р Методи Марков Марков на тема ”Даване вместо 

изпълнение”  

 

представен за присъждане на научната степен "ДОКТОР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ " 

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 

 

 І. Представяне на дисертанта 

 

Методи Марков е роден на 30.05.1959 г. в Горна Оряховица. Студент в ЮФ на СУ 

“Св.Кл.Охридски” в периода 1979г.-1984г., и след дипломирането си, през 1985 г. е стажант-

съдия в Окръжен съд Ст.Загора. Научната и преподавателската му кариера започва като 

асистент по гражданско и семейно право в Академията на МВР, София през 1986-1995г., като в 

част от този период- от 1992 до 1995г. едновременно е и хоноруван асистент по гражданско и 

семейно право в ЮФ на СУ “Св.Кл.Охридски”. От 1995 до -2002г. е редовен асистент по 

гражданско и семейно право в ЮФ на СУ “Св.Кл.Охридски”. Доктор по право от 1994 г. с 

дисертационен труд на тема „Искът за собственост по чл.108 от Закона за собствеността”. През 

1998 г. е  на специализация в Университета в Хамбург, Германия, а на следващата 1999г. - в 

Интститута по международно и сравнително частно право Макс-Планк, в Хамбург, Германия. 

Избран за доцент по гражданско и семейно право в ЮФ на СУ “Св.Кл.Охридски”, през 2002, с 

Хабилитационния труд в две книги: „Ограничаване на конкуренцията” и „Ограничаване на 

конкуренцията от държавата”. Става професор също в катедрата по гражданско и семейно 

право – през 2009г. с хабилитационния труд „Ипотеката”. Изнася лекционни курсове по 

облигационно право, правна защита на конкуренцията, правна защита на детето и личността. 

Публикациите му включват впечатляващото число от пет монографии, осем коментара в 

съавторство и един самостоятелен, над 150 статии, 8 учебни помагала. Участва като автор в 

написването на „Наръчник за членовете на управителни органи в АД”, в „Практически наръчник 

на ООД” и в „Процедури по обществени поръчки в България и ЕС, лесно, изпълнимо, изгодно”. 

Лектор в множество (над 30) семинари пред практикуващи юристи по въпросите на 

гражданското, семейното и търговското право. Адвокат в Софийска адвокатска колегия от 

1996г. 

Дисертацията е обсъдена на заседание на катедрата по ГПН на 05.12.2012 

 

Трудът очевидно не е посветен на институт с голямо практическо значение, поради 

което напълно липсват изследвания върху него, извън учебните курсове за студенти; липсва и 

каквато и да е съдебна практика,ако ли има такава, то решаващата воля на съда има за обект 

коментара на института само в сравняването или отграничаването му от процесните фигури. 

Остава изследването да е с по-скоро идеална цел - като поле, което да покаже уменията на 
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един вече зрял автор да интерпретира коя да е класическа тема. Това занимание обаче е 

опасно, особено когато имаш зад гърба си известни съчинения – публиката очаква шедьовър 

и остава в определена степен разочарована, когато не го получи. 

Дисертационният труд е в обем от 291 страници.Структурата на дисертационния труд 

обхваща увод,три глави и заключение. Изложението във всяка глава е структурирано в 

параграфи, а последните – в точки и подточки.Трудът съдържа увод, три глави и заключение, 

както и списък на използваната литература, който включва около сто заглавия - на български и 

на чужди езици. Структурата е класическа и доста детайлно разчленена – на параграфи, точки 

и подточки. 

 

II. Съдържание на дисертационния труд 

 

1. В първата глава се изясняват понятието, същността и характеристиката на договора 

По параграфи е разгледано историческото развитие на уредбата в РП, във ФГКи ИтГК, в ЗЗД-

отм. и в действащия закон.  

Във втория параграф се изяснява същността на понятието „даването вместо 

изпълнение” от различни гледища: като правен институт, като договор, като погасителен способ 

и като действие. При формирането на дефиницията за договора се изхожда от три 

съществените признака на явлението: 1) каузата - погасяване на съществуващо задължение; 2) 

съгласието е съпроводено задължително от предаване (на обект) или прехвърляне (на право); 

3) предметът или обектът винаги е нещо различно от дължимото (aliud).  

 При характеристиката на договора в параграф трети се обсъждат обстойно 

разнообразните становища за него. Критикува се разбирането, че даването вместо изпълнение 

е ненаименуван договор, като се излагат аргументи в обратния смисъл. Изтъква се ново 

виждане, според което когато действието на договора се изчерпва с погасяването на 

съществуващо задължение, задължения от него не възникват за никоя от страните, което 

автора обяснява с реалния характер, който според него даването вместо изпълнение 

притежава. По същата причина се сочи и че той не подлежи на квалификация като едностранен 

или двустранен договор. По изключение е възможно за кредитора, а в някои случаи – за 

длъжника да възникнат задължения в някои хипотези. В тези случаи договорът ще е 

едностранен или двустранен, в зависимост от това дали само за едната страна има 

задължения. Изложението продължава с квалификацията на договора като престационен, респ. 

с поставяне на въпроса дали престационния характер е основание договорът да се определи 

като каузален, възмезден и т.н. Споделя се господстващото мнение по въпроса за основанието 

на договора - че той се сключва с оглед solvendi causa. Приема се, че възмездният характер на 

даването вместо изпълнение може да се съчетае с безвъзмездност на първоначалния договор. 

Тази негова характеристика не се променя, както не отпада и основанието му, което следва да 

се има предвид при прилагане правилата за продажбата съгласно чл.65, ал.2 ЗЗД.  

По повод определянето на договора като реален или консесуален авторът сочи 

възможността същия да бъде както реален, така и консесуален в случаите например, в които 

когато вместо дължимото кредиторът се съгласява да придобие собственост или друго право 

върху индивидуално определена вещ, което преминава по силата на договора. Тази теза 

видимо противоречи на първоначално обявения реален характер на договора. Освен това 

приемайки, че в тези случаи договорът е коннсенсуален, видимо смесва момента на сключване 

на съглашението и моментът, в който същото произвежда действие, а което ще стане дума по-

късно в критичните бележки.  

 

  В изложението се налага  изводът, че престация за действие или бездействие по 

принцип не би могло да бъде предмет на договора за даване вместо изпълнение. Обосновава 

се, че договорът е несамостоятелен (акцесорен), макар и учудващо акцесорността да се 

обосновава със самата каузата на договора. Щом длъжникът престира нещо, за да погаси свой 

дълг, този дълг трябва да съществува, или да се очаква да възникне. Следователно, трябва да 

е налице друго (главно) облигационно отношение, за да има договорът основание и възможен 
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предмет. Ако главното отношение не е възникнало, или отпадне с обратна сила, даденото 

вместо изпълнение се оказва дадено без основание по смисъла на чл.55 ЗЗД - по един 

нищожен договор за даване вместо изпълнение. Този договор пък е нищожен поради 

невъзможност на предмета и липса на основание по смисъла на чл.26, ал.2 ЗЗД, без тези две 

основания да са разграничени. 

 В четвъртия параграф в критичен план са обсъдени срещаните в литературата 

становища относно същността на договора. Обосновава се, че не може да се постави знак за 

равенство между даването вместо изпълнение и новацията. И в двата случая се погасява 

съществуващо задължение. Но докато при новацията това не е единствената последица и по 

силата на договора възниква ново задължение на мястото на погасеното, то целта на даването 

вместо изпълнение се ограничава до погасяването на задължението. А когато възникват 

задължения за някоя от страните, те не идват на мястото на погасеното. Когато не е възможно 

заместващата престация да бъде осъществена още при сключването на договора, той не може 

да бъде квалифициран като същински договор за даване вместо изпълнение по смисъла на 

чл.65 ЗЗД. Страните следва да изберат между два варианта: 1) да се погаси съществуващото 

задължение, като на негово място възникне ново с различен предмет (сключване на 

новационен договор); или 2) да възникне ново задължение като алтернатива на 

първоначалното и двете да съществуват паралелно, като с погасяване на едното ще се погаси 

и другото (подобно на положението при алтернативните задължения, което обаче тук е 

създадено по-късно, с нов (ненаименуван) договор. С оглед на това се препоръчва страните да 

уредят възможно по-пълно възникващите в тази връзка въпроси.  

В дисертационния труд се отхвърля тезата, че с договора за даване вместо изпълнение 

се изменя съществуващото облигационно отношение. Ако това бе така, даденото би 

представлявало точно изпълнение, а не aliud. Приликите на даването вместо изпълнение с 

продажбата, замяната или друг договор са само външни. Макар че те са основание за 

прилагане по аналогия на някои от правилата за тези договори, няма как да бъде 

пренебрегната основната отлика на даването вместо изпълнение - погасителното основание на 

договора, което не може да се съвмести с продажбата. Замяната на дължимата вещ с друга 

при даване вместо изпълнение е промяна на дължимото, което все още не е преминало в 

собственост на приобретателя по първоначалния договор. Когато пък собствеността е 

преминала, ще е налице замяна. Отрича се и квалификацията на договора като „смесен”, 

доколкото с този термин се означават вид ненаименувани договори, а даването вместо 

изпълнение не е от тази група. С оглед на горното се налага изводът, че е налице един 

самостоятелен договорен вид. 

 Петият параграф се състои от множество съпоставки и отграничения, с което се 

откроява самостоятелният характер на изследваното явление, като се сочат други способи за 

погасяване на задълженията, като изпълнението (точно или неточно), опрощаване и 

прихващане на насрещни задължения. Авторът излага разбирането си, че  не е налице даване 

вместо изпълнение и при законно предвидените възможности за престиране на нещо друго  - 

например при „плащане” с компенсаторни инструменти или с непарични платежни средства 

(хипотези, които в чуждестранната литература се означават като „законово даване вместо 

изпълнение”). Отбелязва се, че при обезщетяване на вредите в натура е възможно да е налице 

даване вместо изпълнение. При уговорен задатък или отметнина кредиторът може да получи 

(да задържи) парите или вещта, което се свързва с отказ от договора. Но докато при даването 

вместо изпълнение е налице равностойност с първоначално дължимата престация, така че 

интересът на кредитора да бъде удовлетворен с еквивалентна престация, то равностойността 

на задатъка и отметнината се ограничава обикновено до размера на очакваните вреди. С 

представянето на надлежно обезпечение вместо плащане изпълнението може само да бъде 

отложено, но задължението не се погасява. Договорът се сравнява и със сходни фигури в 

индивидуалното принудително изпълнение. Такива са: 1) Възлагането на вземане или ценна 

книга на длъжника в полза на взискателя за събиране или вместо плащане (чл.510 ГПК); 2) 

възлагането на вещ, когато публичната продан е приключила неуспешно. В производството по 

несъстоятелност пък може да бъде сключен договор за уреждане плащането на паричните 
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задължения между длъжника и кредиторите с предявени вземания (т.нар. „извънсъдебно 

споразумение с кредиторите” - чл.740, ал.1 ТЗ). В него може да бъде включена клауза за 

даване вместо изпълнение. В оздравителния план също може да се предвиди, че длъжникът 

предоставя на кредитора нещо друго вместо дължимото. За изпълнението на плана обаче 

длъжникът и съответният кредитор трябва да сключат договор. Особен случай на погасяване 

на прието вземане е неговото капитализиране - трансформирането му в част от капитала на 

дружеството-длъжник и придобиването на дяловете или акциите от кредитора. В този случай 

сключване на договор за даване (на дялове или акции) вместо изпълнение на дълга не е 

необходимо. До погасяване на дълга ще се стигне, ако съдружниците извършат необходимите 

действия за вписване на увеличението на капитала. Обосновава се изводът, че с решението на 

заключителното събрание на кредиторите относно непродаваемите вещи от масата на 

несъстоятелността не може да се предвиди определени кредитори да получат тези вещи 

вместо плащане. 

 

2. Във втората глава на дисертационния труд се разглеждат проблемите, свързани със 

сключването на договора. 

 Първият параграф съдържа анализ на възможните предмети на договора. 

Прогласеният принцип “всичко вместо всичко” създава илюзорната представа за пълната 

свобода на страните да заместят всяка една престация с всяка друга, във връзка с което 

авторът излага мотивирано становище за възможните предмети на дълга, които могат да бъдат 

погасени чрез даване вместо изпълнение. Сочи се, че в чл.65 ЗЗД се говори изрично само за 

придобиване в собственост и за прехвърляне на вземане вместо плащане. Задължението 

поначало трябва да бъде индивидуализирано. Ако това не е направено, не би могло да се 

определи върху какво се разпростира погасителният ефект на договора. Чрез даване вместо 

изпълнение може да се извърши погасяване и на част от задължението. В такъв случай трябва 

да се определи за каква част става дума. Основанието, от което е възникнало задължението, 

може да има характер на договорен или извъндоговорен източник на облигационни отношения. 

Задължението може да има акцесорен характер - например за неустойка или задатък. Сочи се 

също така, че  при различните дружествени договори (за създаване на гражданско или 

търговско дружество, включително и уставите, които имат договорна същност) се пораждат 

задължения за вноски. Те в повечето случаи също биха могли да се погасят чрез даване вместо 

изпълнение. Ако съдружниците или акционерите решат да променят дружествения договор или 

устава, предвиждайки замяна на паричната с непарична вноска за определен съдружник, за 

внасянето й трябва да бъде спазен редът по чл.72, ал.2 ТЗ. Във всички случаи заместването на 

паричната с непарична вноска следва да бъде отразено в дружествения договор или устава. 

Имуществените права на съдружниците и акционерите също по общо правило могат да се 

погасяват чрез даване вместо изпълнение - такива са правото на дивидент (на част от 

печалбата) и правото на ликвидационен дял. Изследвани са и задълженията за dare не бива да 

бъдат индивидуално определени, а само родово определени, или с право на избор. Когато 

престацията е индивидуално определеная задължението се изпълнява автоматично, а 

прехвърлянето и предаването на друга вещ би било замяна. Чрез даване вместо изпълнение 

безспорно могат да се погасяват съществуващи задължения. Това предполага на първо място, 

че задължението вече е възникнало. Авансово изпълнение на задължения по бъдещи договори 

няма как да бъде оформено като даване вместо изпълнение, понеже при сключването на 

договора даденото ще се посочи като дължима престация и авансово даденото ще се окаже в 

съответствие с уговореното.  

 

Изследвана е също така проблематиката на акцесорността на договора за даване 

вместо изпълнение, която акцесорност поставя действителността му в зависимост от 

съществуването на погасяваното задължение, а този въпрос е неделимо свързан с 

аналогичния - за валидността на основанието за възникване на това задължение. Понеже 

даването вместо изпълнение е доброволен акт, чрез него длъжникът изразява недвусмислено 

намерението си да погаси дълга, въпреки че знае за унищожаемостта на правното основание. 
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 Приема се че чрез престирането, макар и на нещо друго, длъжникът се отказва от 

правото си да иска унищожение и сделката се санира. Интересно е и проведеното разбиране, 

че изпълнението или даването вместо изпълнение от страна на мнимо представлявания на 

задълженията по висящо недейстителната сделка, също има значението на  мълчаливо 

потвърждаване (когато не е необходима форма). Също така, в тази смислова цялост са 

разгледани са различни хипотези на отказ от договор и се обосновава изводът, че когато 

отказът има обратно действие, отпадането на погасеното чрез даване вместо изпълнение 

задължение води до отпадане на основанието за даденото. Извън приложното поле на 

договора остават задължения по договорите за обществени поръчки, концесии и за 

приватизация, понеже определената по специален ред престация не би могла да се изменя по 

взаимно съгласие на страните. 

  

 Обосновава се последователно възгледът, че поради изчерпателния характер на 

изброените в чл.43 ЗДС разпоредителни способи, които могат да се използват по отношение на 

частната държавна собственост (върху недвижими имоти), законът не допуска сключването на 

договор за даване вместо изпълнение, с който се прехвърля държавна собстсвеност върху 

имоти, но е възможно придобиването на собственост от държавата. Общинският съвет обаче 

може да вземе решение за прехвърляне на общински имот вместо изпълнение на общински 

дълг. 

 Прехвърлянето на идеална част от недвижим имот вместо изпълнение следва да стане 

при спазване особените изисквания на чл.33 ЗС, когато се погасява парично задължение. 

 Разглеждат се също така  особеностите на договора, когато предмет на прехвърлянето 

е вземане, както и когато на кредитора се отстъпва облигационното право да ползва вещ. 

Налице са специфични въпроси и когато даденото е валута, различна от уговорената, 

електронни пари или други платежни средства, както и с различни видове ценни книжа, 

включително държавни и общински ценни книжа. Анализират се различните гледни точки по 

въпроса допустимо ли е при увеличаване на капитала новоемитираните акции да бъдат 

предоставени на кредитор на дружеството вместо изпълнение, като работата би спечелила от 

своевременно съполагане с издаването на облигации като форма на даване вместо 

изпълнение. Изследват се хипотезите на придобиване на собствени акции, на облигации, на 

дялове от търговски дружества. Предмет на прехвърлянето може да бъде и съвкупност, като 

наследство или търговско предприятие. 

 Изтъква се, че характерен признак на договора е наличието на различие в предмета или 

обекта на даденото в сравнение с първоначалното задължение. Различието може да се отнася 

и до вида на престацията, но не и до основанието. Възможно е разминаване между стойностите 

на дължимото и на даденото. 

 Вторият параграф е посветен на страните по договора, като  оглед на това, че 

качеството на страните в погасяваното облигационно отношение не е с водещо значение при 

сключването на договора за даване вместо изпълнение, а такова обстоятелство е престирането 

и получаването на престацията, най-общо е прието, че  страните следва да бъдат означени 

като solvens и accipiens (даващ и получаващ). Обикновено кредиторът е accipiens. Когато е 

физическо лице, то трябва да е дееспособно. Когато е юридическо лице, за сключването на 

договора е необходимо решение на съответния компетентен орган. Съпоставени са 

аргументите за и против възможността кредитни институции (и в частност банки) да приемат 

вместо изпълнение на парично задължение други материални блага. По отношение на solvens-

а също се изисква дееспособност. Разгледани са най-често срещаните хипотези – когато 

длъжникът е в ликвидация или в производство по несъстоятелност. Договорът може да бъде 

сключен и от трети лица, различни от кредитора и длъжника. 

 В третия параграф се обсъжда въпросът за формата на договора. Той поначало е 

неформален, но в зависимост от предмета, е възможно да бъде и формален. В някои случаи е 

необходимо и вписването на договора в съответен регистър. 



6 

 

 Реалното предаване на престацията е друг необходим елемент от фактическия състав 

на договора, който се разглежда в следващия четвърти параграф. Последователно са 

посочени особеностите при предаването на вещи, на документи и на съвкупности. 

 В петия параграф се изследва възможността за сключването на предварителен 

договор за даване вместо изпълнение. Приема се разбирането, че когато договорът е реален, 

към него е неприложим редът по чл.19, ал.3 ЗЗД за обявяване на окончателния договор за 

сключен. 

 В параграф шести са обсъдени особеностите във връзка с недействителността на 

договора. Като специфично основание за нищожност се разглежда липсата на задължение, 

което да бъде погасено. Разгледани са и различните основания за унищожаемост.   

 

 3. В третата глава от работата са обособени въпросите на действието на договора. 

Преди всичко – неговото погасително действие, но също така и проблемите на изпълнението и 

неизпълнението, когато са възникнали задължения за страните. 

 В първия параграф от тази глава се поставят на обсъждане някои общи въпроси, 

като разнородният характер на правните последици и обуславяне действието на договора от 

модалитети – тези на първоначалното задължение и тези по договора за даване вместо 

изпълнение. 

 Вторият параграф е посветен на погасителното действие на договора. Доколкото не 

е уговорено друго, този ефект е пълен, но може да се ограничи само за част от задължението. 

Погасяват се и принадлежностите на вземането – вземането за лихва, обезпеченията и т.н. 

Погасителното действие настъпва със сключването на договора, но може да бъде отложено, 

както е в хипотезата на чл.65, ал.3 ЗЗД. Сочи се, че това създава известна несигурност за 

длъжника. Затова при мълчанието на закона е уместно тези въпроси да бъдат уредени в 

договора. При липса на такива уговорки кредиторът има на разположение две претенции, които 

може да упражни по свой избор, т.е. може да потърси реално изпълнение на първоначално 

дължимото, вместо да положи усилия за събиране на цедираното вземане. От друга страна, за 

длъжника също няма пречка да предложи изпълнение на първоначалната престация и 

кредиторът не би могъл да откаже да я приеме. 

 Когато за доказване на договора е необходима писмена форма, длъжникът няма 

интерес от разписка, отделна от документа, в който е оформен договорът. Но когато няма такъв 

документ, длъжникът има право на разписка по смисъла на чл.77, ал.1 ЗЗД, понеже е налице 

изпълнение, макар и с aliud. Тя може да бъде доказателство за сключения договор. 

 Погасителното действие на договора се разпростира по отношение на всички солидарни 

длъжници (чл.123, ал.1 ЗЗД), поръчителите и лицата, дали като обезпечение свои вещи в залог 

и ипотека 

 В параграф трети са разгледани задълженията, които биха могли да възникнат за 

страните по договора. Задължения за кредитора могат да възникнат: 1) когато е била отстъпена 

вещ за ползване вместо изпълнение - за поддържане на вещта, а при прекратяване на 

ползването - и за връщането й; 2) когато страните са уговорили - например да доплати 

разликата в стойностите, когато даденото е с по-висока стойност от размера на дълга. 

Отстъпеното при даване вместо изпълнение ползване е възмездно. Това доближава 

отношението до наемното и с това може да се обоснове съответното прилагане на правилата 

за наема по аналогия. 

 Когато предмет на договора е прехвърлянето или учредяването на вещни права, за 

длъжника възниква задължение от типа dare. Сходно задължение възниква и когато с договора 

се прехвърлят или учредяват други субективни права - например дялове в търговско 

дружество, права на индустриална собственост, имуществени права на автора и други. Такова 

задължение очевидно ще е налице, когато вещнопрехвърлителното действие е отложено по 

волята на страните - например, защото вещта, която е обект на прехвърляне, още не е 

изработена. В тези случаи се отлага и погасителният ефект на договора. Задължението 

възниква, дори правото да се прехвърля или учредява по силата на договора - автоматично и 

веднага, без да е необходимо каквото и да е действие от страна на длъжника (чл.24, ал.1 ЗЗД). 
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В тези случаи неговото съществуване е необходимо, за да бъде обусловено вещното действие 

на договора. Ако предаването на вещта е отложено, за длъжника възниква съответното 

задължение. За длъжника може да възникнат и задължения като на наемодател, когато с 

договора се отстъпва на кредитора временното ползване на вещ. 

 Четвъртият параграф обхваща проблематиката на неизпълнението на 

задълженията (когато такива възникват) и отговорността на всяка от страните. Дори и когато 

договорът е сключен като реален и за длъжника не възникват на практика задължения, е 

възможно да е налице неизпълнение - например прехвърлената вместо изпълнение вещ е 

чужда, или да е налице отклонение в дължимото качество на предадената вещ. 

 В чл.65, ал.2 ЗЗД се предвижда, че когато се дава в собственост нещо друго вместо 

дължимото, при съдебно отстранение или при скрити недостатъци на полученото се прилагат 

съответно правилата за продажбата. Тази отговорност е обусловена от: 1) предмета на 

даденото (прехвърляне на собственост, прехвърляне или учредяване на вещни права); 2) 

характера на първоначалния договор - съответното приложение на правилата за продажбата е 

неприемливо в случаите, когато основният договор има едностранен и безвъзмезден характер, 

което пък се определя от неговото основание. Накратко са представени особеностите на 

отговорността за евикция и за недостатъци, които следва да намерят съответно приложение. 

 При цесия вместо плащане е налице договор за цесия, който е сключен solvendi causa, 

затова няма нужда да се обосновава аналогия, а правилата на цесията за отговорността на 

цедента ще намерят пряко приложение. Цедентът (solvens-ът) отговаря за съществуване на 

вземането. Поставя се въпросът ще отговаря ли цедентът, ако развалянето е извършено от 

цедирания длъжник - понеже цедентът не е изпълнил свое насрещно задължение по договора. 

Може да се приеме, че и в този случай ще възникне отговорност, доколкото отпадането на 

вземането с обратна сила е резултат от виновното поведение на цедента. Тази отговорност 

възниква и в случай че цедираният длъжник разполага с възражения, противопоставими на 

цесионера, за които цедентът не го е уведомил, или които са възникнали в резултат от 

поведението на цедента – но само за тези възражения, които са перемпторни (не и за 

отлагателните). Отговорност за платежоспособността на цедирания длъжник не възниква, 

доколкото погасителното действие на договора е отложено и това е гаранцията за кредитора. 

 При отстъпване временното ползване навещ вместо плащане съответно приложение 

намират правилата за наема и отговорността на страните за неизпълнение на техните 

задължения. 

 Специално внимание е отделено на въпроса за развалянето на договора поради 

неизпълнение. Основните въпроси във връзка с развалянето на договора за даване вместо 

изпълнение са дали настъпва изобщо неговото погасително действие и ако да – дали при 

разваляне на договора с обратно действие предишното задължение се възстановява, 

„възкръсва”. Аргументирано се подкрепя виждането, че договорът поначало поражда 

погасителното си действие, но ако кредиторът го развали поради недостатъци или съдебно 

отстранение, се възстановява първоначалното задължение. То е съобразено с правото да се 

развали договора в тези случаи и действието на развалянето според чл.88 ЗЗД. 

 В отменения ЗЗД е съществувало изрично правило, според което поръчителят се 

освобождава, макар кредиторът и да е претърпял съдебно отстранение от дадената в 

изплащане вещ (чл.665). Обосновава се,че не бива да се прави прибързан извод, че 

изоставянето на този текст от действащия закон означава непременно възприемането на 

противоположното разрешение. До такъв извод обаче ни води правната логика. В литературата 

правилото на чл.665 ЗЗД (отм.) се е разглеждало като изключение. То се е прилагало само за 

поръчителството и само в случай на евикция. Следователно, общото правило е, че 

погасяването на дълга не освобождава поръчителя, когато задължението се възстанови с 

обратна сила. За да се избегне този неблагоприятен за поръчителя ефект, е необходима клауза 

в договора за поръчителство, която да предвижда отпадане на неговата отговорност в 

разглежданата хипотеза. При реалните обезпечения обаче разрешението следва да е по-

различно. За собствениците на заложени и ипотекирани вещи отпадналата веднъж тежест няма 

как да се възстанови, без това да застраши правната сигурност. Върнатата заложена вещ 
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трябва да бъде предадена отново на кредитора, което изисква съгласието на собственика. 

Заличената ипотека няма как да бъде вписана отново без съгласието на собственика на имота. 

Дори вещта да не е била върната, а ипотеката да не е била заличена, погасителното действие 

е настъпило и заложното, респективно ипотечното право, е отпаднало. 

 В петия параграф от третата глава са визирани и някои допълнителни последици 

на договора. Когато погасителното действие на договора не настъпва веднага, остава открит 

въпросът за броенето на давностния срок по отношение на задължението, предмет на 

договора. Може да се приеме, че в договора е инкорпорирано едно признаване на дълга от 

страна на длъжника, с което давността се прекъсва. Признанието е неформално изявление. 

Небоходимо е то да изхожда от длъжника и да е насочено към кредитора. Може да бъде 

извършено и чрез представител. 

 Когато договорът е бил сключен от трето лице, вместо от длъжника, за последния 

възниква регресна отговорност пред третото лице. Тази отговорност може да почива на 

различни фактически състави (договор, неоснователно обогатяване и др.). Наред с това, 

възможно е да бъде сключен суброгационен договор с удовлетворения кредитор. Обосновава 

се разбирането, че даването вместо изпълнение е изпълнение по смисъла на чл.74 ЗЗД и може 

да бъде предпоставка за законна суброгация. В тази връзка се поставя и въпросът дали 

третото лице може да иска от длъжника първоначално дължимото, даденото вместо него, или 

пък паричната равностойност на някоя от двете престации. Възприема се виждането, че 

предметът на вземането на кредитора не се променя и остава същият. 

 Сключването на договор за даване вместо изпълнение може да има последиците на 

конклудентно действие, с което едно наследство се приема мълчаливо. 

В последния шести параграф накратко се представят усложненията, свързани с 

изменението на облигационното отношение след сключването на договора. Разгледани са 

хипотезите на промяна на предмета, на правата и задълженията, на основанието и на 

страните. 

 

II. Научни и научно-приложни приноси и достойнства на дисертационния труд 

Считам, че новост за правната наука представляват следните изводи, до които се 

достига в дисертационния труд: 

 

1. Изследването на възможностите да се прехвърлят държавни или общински 

вещи вместо изпълнение 

2. Интерес представлява изразеното мнение по спорния в съдебната практика 

въпрос за действителността на договора, когато юридическо лице е прехвърлило имот вместо 

изпълнение, без да е налице решение за разпореждане с имота от компетентния орган 

3. Изясняването на въпроса за действителността на договора, когато е налице 

относителна симулация в следната хипотеза, разглеждана в съдебната практика - страните 

сключват договор за дарение, с който длъжникът отстъпва безвъзмездно на кредитора 

определено благо, при което действителната цел на страните е погасяването на съществуващ 

дълг 

4. Тезата, че сключването на договор за даване вместо изпълнение може да се 

разглежда като случай на доброволно изпълнение по смисъла на чл.35 ЗЗД, с което страната, 

която е имала правото да иска унищожаване на договора, извършва потвърждаването му, което 

води и до неговото саниране. Подобно действие на договора е налице и при сключване на 

първоначалния договор от лице без представителна власт (хипотезата по чл.42 ЗЗД). 

5. Аргументацията на разбирането, че договорът за даване вместо изпълнение 

поради особената си кауза не може да се атакува с отменителен иск по чл.135 ЗЗД, освен 

когато даденото надхвърля по стойност размера на задължението. 

6. Изясняването на особеностите в действието на договора в случай, че вместо 

изпълнение се прехвърля ипотекиран недвижим имот 

7. Защитата на разбирането, че отговорността за неизпълнение не винаги ще се 

урежда по правилата на продажбата, към които се препраща изрично в чл.65 ЗЗД. 
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8. Обосноваването на виждането, че договорът поначало поражда погасителното 

си действие, но ако кредиторът го развали поради недостатъци или съдебно отстранение, се 

възстановява първоначалното задължение 

 

 

III. Критични бележки и препоръки към автора 

 На първо място, следва да се посочи, че не  е съвсем удачен  авторовият пример, че 

съгласно разпоредбите на ЗЗП, и в частност - на чл. 59 от с.з, ако в договора е било уговорено, 

когато длъжникът не разполагал с поръчаните стоки и услуги, то тогава можел да престира 

нещо друго, било налице даване вместо изпълнение, т.к считам че в случая е налице именно 

уговорка за факулативна престация, която авторът отрича.  Това е така т.к. именно с клауза в 

основния договор може да се предвиди както е в сочения пример факултативни задължение, 

при които дължимата („основната”) престация е определена още при възникването на 

задължението (при сключването на договора), но е уговорено, че длъжникът може да се 

освободи, като престира нещо друго вместо дължимото. 

 

  Във връзка с характеристиките на договора и отграничението от сходни институти едва 

ли може да се приеме безкритично разбирането на автора, че даването вместо изпълнение 

било самостоятелен вид договор, най-малкото защото, както и сам авторът отбелязва, същият 

и чисто систематично е поместен в ЗЗД, в частта уредаща правилата за изпълнение, а 

делението на договорите на такива на общата и специалната част е съвсем неудачно и 

непориемливо като класификационен критерий. Подобно приемане би означавало, че и 

останалите погасителни способи като новацията например и опрощаването, да можем да 

приемем за самостоятелен вид договори с типизираща престация. Това очевидно не е така, 

като си дадем сметка, че и същите могат да имат варираща кауза, т.к. обслужват външни цели. 

 

При характеристиката на договора, обсъдени в параграф трети, считам за 

невъзможно да се сподели виждането на автора, че договорът за даване вместо 

изпълнение не можел да се определи като едностранен или двустранен договор, по причина, 

че неговото действие се изчерпвало с погасяването на съществуващия дълг, най-малкото 

защото и при реалните договори и при консенсуалните, фактът, че поемането на дълг съвпада 

чисто темпорално с неговото изпълнение, не означава, че се касае до съглашения, по които 

страните не поемат задължения. Тази критика може да се обоснове и с факта, че при 

разваляне на договора за даване вместо изпълнение ще се върне това, което е било дадено 

като изпълнение на задължение, в противен случай кондикцията би следвало да се осъществи 

на основание е по чл. 55, ал.1, предложение първо – дадено без основание, което не е така. 

 

Впрочем, при приемането, че договорът не е нито едностранен нито двустранен, 

авторът изхожда от застъпваното от него разбиране, че същия има реален характер. Подобно 

виждане обаче не може да бъде споделено по следните съображения: Дали един договор е 

реален или консенсуален, се определя от начина по който същия бива сключен - дали с 

постигане на „простото” съгласие или с реалното предаване. В този смисъл, считам че 

реалният характер на договора като такъв се определя от закона, а това дали по воля на 

страните един консенсуален договор ще породи действие при предаване на уговорената 

престация, не превръща същия от консенсуален в реален. Слабостите в аргументацията на 

защитаваната теза за реалния характер проличават и в направените от автора допускания, че 

договорът за даване вместо изпълнение можело да бъде и в определени случаи консенсуален. 

Аргументацията на извода с чл. 241 ЗЗД също смятам за неуместна, по причина, че там се 

касае за законово уредена възможност един реален договор да бъде уговорен и като 

консенсуален. Приемането на изходната позиция, че договорът е реален, е елегантен опит за 

избягване на въпроса за съдбата на основната престация след склюването на договора за 

даване вместо изпълнение и преди неговото изпълнение, респективно поставяния въпрос за 

паралелното съществуване на двете дължими престации. 
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Не е коментиран в тази връзка и проблемът дали с това кредиторът се снабдява с нова 

претенция за реално изпълнение, дали е налице нов дълг, има ли задължаване или просто се 

касае до уговорка, по силата на която дълг с определен предмет ще се счита погасен и при 

престирането на друг различен предмет, без това непременно да означава, че е налице нов 

дълг.  

Именно във връзка с изложеното от автора и в отграничение от новацията, работата би 

спечелила ако бе обсъдено дали пък именно при даването вместо изпълнение не е налице 

едно добавъчно волеизявление, по силата на което кредиторът и длъжникът  се съгласяват, че 

престирането с предмет, различен от първоначално уговорения (и то с уговорката, че авторът 

видимо отграничава предмета на дълга от предмета на изпълнението, макар и да не го е 

заявил достатъчно експлицитно) е точно изпълнение и има погасителен ефект. Видимо се 

смесват момента на сключване на договора, от този на произведения погасителен ефект.  

Също така не е направено абсолютно необходимото в случая разграничение на 

предмета на дълга in obligationem, in solutionem, което би способствало за изсясняване на 

въпроса, както всъщност е действието на даването вместо изпълнение по отношение на 

главната престация, чието погасяване се цели.  

Освен това вярно е, че е основната цел на страните по договора е погасяването на 

дълга по основното правоотношение, но това не означава, че  погасяването на задължението е 

единствена възможност и последица. Твърдението, че даването вместо изпълнение, погасява 

старото задължение, следва да търпи ограничения в случаите на чл.65, ал.3 ЗЗД, а така и в 

хипотезите, при които, по някаква причина действието на договора впоследствие е отпаднало с 

обратна сила. Подобни възражения вдействителност разколебават опита да се определи 

еднозначно  договорът за даване вместо изпълнение  като реален. 

 

Разглеждането на каузата на договора в параграф трети не отчита двойнственото 

значение на основанието при наименованите договори. Липсва разграничение между каузата 

като основание за действителността на договорите по смисъла на чл. 26 ЗЗД, от каузата като 

типична и непосредствена цел на сключването на договора, като обсоновката е и твърде 

незадоволителна. Не е особено сполучлива конструкцията която обосновава възмездния 

характер на договора за даване вместо изпълнение с това, че срещу получаване на нещо 

друго, кредиторът се отказвал от предишното си вземане. Та нали именно за погасяване на 

предишното вземане, което не се заменя от поетите по ДИС задължения се престира aliud’a при 

съществуващо вземане, от което, не считам, че кредиторът се е отказал. Да не говорим, че не 

може да се търси обусловеност между акцесорността на договора и каузата на същия, т.к.  при 

обезпечителните договори, чиято цел също е обезпечаване на дълга, и погасяването му, 

надали сме изправени пред solvendi causa. Още по неприемливо звучи и извода на автора, че 

акцесорността на договора произтичала от неговата кауза. 

При отграничаване на даването вместо изпълнение от новацията, считам, че са налице 

някои обърквания и неточности. Не мисля, че може да се твърди, че и в двата случая - и при 

обективната новация, и при  даването вместо изпълнение, се наблюдава подмяна на предмета 

на дълга. Ако това важи за обективната новация, то не може да се твърди за даването 

вместо изпълнение, където считам, че няма промяна на предмета на дълга, се 

наблюдава не друго, а разлика между предмета на дълга и предмета на изпълнение. При 

даването вместо изпълнение е налице разлика между дължимото и престираното, което не 

е обаче съгласие за изменение на дължимата престация, а е съгласие, че изпълнение с 

различен предмет от предмета на дълга, ще има погасителен ефект по отношене на последния. 

Тук без коментар следва да се оставят аргументите, почерпани от формалния и консенсуалния  

характер на договора и тук. 

 

По въпросите, касаещи проблемите на сключване на договора за даване вместо 

изпълнение, считам, че същите са много детайлно разработени, макар и да не мога да изразя 

съгласие с една голяма част от крайните изводи. Нещо повече, от труда не става ясно как един 

догвоор, за който авторът приема, че е реален, може да бъде едновременно с това и 
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формален. Какво излиза от това, че ако се уговорим вместо паричната престация да се 

престира вещ, чието прехвърляне изисква квалифицирана форма – кола, например, не става 

ясно дали договорът е формален и реален, и ако е такъв - то от кой момент ще се счита за 

сключен, респективно - за изпълнен. Отделно от това, не се прави разлика между 

формалността от гледище типичността на договорите и от гледище на специалната форма, 

необходима с оглед предмета на договора (теза обосновавана и в по-новата литература). Не 

мисля че е въобще възможно подобен хибрид - реален договор за чието сключване се изисква 

квалифицирана форма за изявяване на волята, да е същински консенсуален договор. 

Също така, в частта посветена на особеностите във връзка с действителността на 

договора за даване вместо изпълние, може би следва да се изясни въпросът каква е съдбата 

на погасеното вземане, когато договорът за даване вместо изпълнение отпадне с обратна сила: 

от гледище на това - искане за връщане ли ще може да се предяви или ще се възкреси 

страрата престация, което не е обсъдено от автора.   

 

При излагане действието на договора в глава трета е налице детайлна и разгледана в 

хипотези смислова цялост. Тя обаче поставя редица проблеми в контекста на соченото от 

автора правопогасително и правопораждащо действие. Като че ли не е добре аргументирано 

авторовото виждане, че единствено чл. 65, ал.3 ЗЗД предвижда законовоустановено 

отклонение от това, че погасителното действие на договора настъпва веднага. Нещо повече, 

дори и условно да приемем, че е така, това едва ли води до извод за реалния харатер на 

договора, т.к се касае до действие на същия, а не до момента на сключването. Работата би 

спечелила, ако договорът в случаите на чл.65, ал.3 ЗЗД беше разгледан като такъв, чието 

действие е обусловено от условие – престирането от страна на цедирания Дл. Така би се 

обосновал постигнатия с изпълнението двоен ефект – погасяване на вземането  на длъжника, а 

поради сбъдването на отлагателното условие в договора за даване вместо изпълнение – и на 

цедента. Следвало е да бъдат направени в тази връзка и някои не съвсем без значение 

прецизирания, а именно: да се проведе разлика между действието на даването вместо 

изпълнение и на фигурата, която този договор облича. В случая действието на ДИС e с 

модалитет; напротив, цесията (доколкото, разбира се, страните не са уговорили друго) поражда 

действие веднага и кредиторът може да предяви вземането си спрямо длъжника. Ако се 

изхожда от такова разбиране, ще следва, че при несбъдване на условието (неизпълнение от 

страна на длъжника) кредиторът  ще има няколко възможности: или да тръгне по пътя на чл.79, 

(но не и на чл.87 и сл.), или да насочи първоначалната си претенция спрямо цедента. В 

последната хипотеза обаче той ще дължи връщане на цедираното вземане въз основа на  

чл.55, ал.1, като получено с оглед на неосъществено основание.  

От друга страна и даването вместо изпълнение, и цесията се сключват solvendi causa. 

Изпълнението от цедента обаче не прави цесията нищожна, т.к. с него (не) отпада основанието, 

на което тя е осъществена. Както правилно се отбелязва в литературата (Кожухаров) обаче, 

при липса на изрична уговорка в противен смисъл, в хипотезата на чл. 65, ал.3 ЗЗД даването 

вместо изпълнение се сключва не in solutum, а pro solvendo. 

Добре структирирано е изложението посветено от последиците при разваляне на 

договора за даване вместо изпълнение. Единствено във връзка с изледване приложението на 

чл. 74 ЗЗД при даването вместо изпълнение и възможността трето лице да претендира, не 

става ясно (тъй като липсва дейтайлна аргументация, на която да се основе изводът на 

автора), че регресните права в случая винаги ще имат за предмет парична сума. 

Във връзка с това, изложението би спечелило при по-задълбочена аргументация около 

това дали при разваляне на договора за даване вместо изпълнение настъпва изобщо неговото 

погасително действие и ако да – дали при разваляне на договора с обратно действие 

предишното задължение се възстановява, „възкръсва”. Вярно е че се аргументира виждането, 

че договорът поначало поражда погасителното си действие, но ако кредиторът го развали 

поради недостатъци или съдебно отстранение, се възстановява първоначалното задължение, 

но като че липсат достатъчно аргументи в тази насока. Отделно от това, не става ясно в чисто 

процесуален аспект какво би станало с претенцията за реално изпълнение и как в петитума ще 
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бъде обоснован погасителния ефект и последващото „възкръсване на вземането”, а така също 

и дали то е променено; какво става с обезпеченията по същото; респективно ако дългът е бил 

поет солидарно - тези въпроси не са разгледани. Не намира отговор и въпроса какво става А 

ако сме изправени пред неделима престация, поета от няколкко лица. 

 

 

IV. Заключение 

 

Независимо от направените сериозни забележки, дисертационният труд „Даване вместо 

изпълнение” на кандидата за научната степен "ДОКТОР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ НАУКИ" проф. 

Методи Марков представлява оригинално научно монографно съчинение, с приноси за 

развитието на правната наука и практиката, поради което като цяло заслужава положителна 

оценка. Трудът разкрива един нов концептуален поглед върху твърде рядко използван в 

практиката институт, като неговото разглеждане чисто систематично е направено без излишна 

маниерност или хипотетичност, от което трудът по-скоро е спечелил.  Крайните изводи на 

автора за мотивирани с логически аргументи и причинно следствени връзки, които в голямата 

си част създават усещане за формално-правна убедителност. 

 

На основание изложеното, предлагам на научното жури да вземе решение да присъди 

на проф. д-р Методи Марков Марков научната степен „доктор на юридическите науки” по право 

(05.05). 

 

      Рецензент: ................................... 

 

            /проф. д-р Иван Русчев/ 

 


