
Р Е Ш Е Н И Е
 

№                                                             28.10.2014 г.                           гр. Велико Търново
 

В ИМЕТО НА НАРОДА
 
Великотърновски районен съд                               гражданско отделение – шести състав
на 26.09.2014 г.
в публично заседание в състав:
                                                                                             Районен съдия: Искра Пенчева
Секретар:Ив. Т.
като разгледаха докладваното от съдията
Гр.дело № 1347 по описа за 2014 г.,
за да се произнесе взе предвид следното:
 
Производството е по обективно кумулативно съединени искове по чл.441 ГПК 
вр. чл.74 ал.1 ЗЧСИ вр.чл.45 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД.
Ищецът М.С.М. излага в исковата си молба твърдения, че в резултат от 
незаконосъобразни действия на ЧСИ В. Г., а именно – ненадлежното му призоваване в
качеството на длъжник по изп. дело № 1415/ 2012 г. по описа на ЧСИ за насрочен 
опис, незаконосъобразно извършване на този опис с оглед нередовното призоваване и 
извършването на описа без влизане в имота и при оценка, дадена лично от ЧСИ, му 
били причинени имуществени вреди, изразяващи се в направени от него разходи за 
държавна такса, такса за администриране на жалба и адвокатско възнаграждение 
по ЧГр. дело № 1495/ 2012 г. по описа на ВТОС и ВЧГр. дело № 88/ 2013 г. по описа 
на ВТАС, в което производство той обжалвал действията на ЧСИ и същите били 
отменени. Счита, че направените от него разноски са в пряка причинно следствена 
връзка с незаконосъобразните действията на ответника в качеството му на ЧСИ, тъй 
като именно тяхната незаконосъобразност го принудила да ги атакува пред съда и 
съответно да направи разноски. Претендира осъждането на ответника да му заплати 
обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на направените разноски – 
сумата 7088 лв., ведно с обезщетение за забава върху тях, считано от датата на 
внасянето, респ. заплащането на съответния разход до датата на исковата молба 
07.05.2014 г. в размер на 948.09 лв. и със законната лихва до окончателното 
изплащане. Моли ответникът да бъде осъден да му заплати направените по делото 
разноски. Възразява за прекомерност на заплатеното от ответника адвокатско 
възнаграждение и моли да бъде намалено.
Ответникът В.Г.Г. в качеството му на ЧСИ, вписан в Камарата на ЧСИ под № 725, 
заема становище за недопустимост на исковата молба, като счита, че вземането за 
разноски, направени в едно съдебно производство, следва да се реализира в рамките 
на същото производство, а не извън него и в случая ищецът е поискал присъждането 
на сторените по ЧГр. дело № 1495/ 2012 г. по описа на ВТОС разноски, но съдът е 
отхвърлил искането му. По същество излага становище, че не са налице негови 
незаконосъобразни действия, в причинно следствена връзка от които ищецът да е 
претърпял вреди в размер на исковата му претенция. Постановеното решение на 
ВТОС, с което били отменени негови действия, не формирало сила на пресъденонещо
по отношение на процесуалната незаконосъобразност на същите. Твърди, че 
призоваването на ответника за насрочения опис е извършено при спазване на 
законовите изисквания, като същият е отказал да получи призовката и 



напълно ирелевантнобило, дали вписаното обстоятелство, че сградата, където е 
извършено връчването, е собствена на лицето, е фактически вярно. По отношение на 
описа и оценката заявява, че същите нямат самостоятелно значение, сами по себе си 
не могат да увредятдлъжниците, поради което и не са включени в хипотезите на 
подлежащи на обжалване актове по чл.435 ГПК. Основанието за заплащане на 
разноски за адвокатско възнаграждение били сключените от ищеца договори за 
правна защита и съдействие, а не непозволено увреждане, участието на адвокат в 
производството по чл.435 ГПК не било задължително, още повече, че самото 
производство се развивало в закрито съдебно заседание, а изцяло по преценка на 
ищеца той упълномощил адвокат, който да го представлява. Отделно възразява, че 
заплатените от ищеца адвокатски възнаграждения са прекомерни, надхвърляли 
значително и напълно необосновано минималните размери по чл.11 от Наредбата, в 
редакцията й към датата на сключване на договорите – 20 пъти за първия договор и 50
пъти за втория. По отношение на втория договор сочи, че същият е датиран преди 
датата на извършване на атакуваното пред ВТОС действие. Моли исковата претенция 
да бъде отхвърлена. Претендира разноски и прави възражение за прекомерност на 
адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на ищеца и по 
настоящото дело.
            Съдът, като взе предвид становищата на страните и събраните по 
делото доказателства, намира следното:
            Ищецът е страна – длъжник по изп. дело № 1415/ 2012 г. по описа на ЧСИ В. Г. 
с взискател Банка ДСК ЕАД гр. София. Срещу негово имущество – недвижим имот в 
гр. Велико Търново – е насочено принудително изпълнение, като е насрочен опис за 
29.10.2012 г. от 13 ч. Поканата за доброволно изпълнение, в която е насрочен 
описът,  е на лист 219 от приложеното копие на изп. дело. В разписката на същата има 
отбелязване на ЧСИ В. Г., че на 11.10.2012 г. в 18.30 ч. е посетил адреса на длъжника, 
разговарял е със съпругата му, която след като разговаряла по телефона с ищеца, 
отказала да приеме поканата. В същата разписка има вписвания, извършени 
от връчителя при ЧСИ – Д. Б., че на 12.10.2012 г. при „посещение на сграда, 
собственост на длъжника, находяща се на ул. ***”, около 17.45 ч. е открил адресата, 
но той отказал да приеме и подпише поканата. На 29.10.2012 г. ЧСИ е извършил 
насрочения опис и в протокола е отбелязано, че длъжниците са били редовно 
призовани, но не са се явили, не са осигурили достъп до имота и е направена оценка 
на последния без да се влиза в жилището. Ищецът е депозирал жалба пред ВТОС, 
атакувайки извършения опис с мотиви, че не е бил надлежно уведомен за това 
изпълнително действие. Образуваното по жалбата ЧГр. дело № 1495/ 2012 г. по описа 
на ВТОС първоначално е прекратено, но определението за прекратяване е отменено от
ВТАС по ВЧГр. дело № 88/ 2013 г. и с решение от 10.05.2013 г. действията на ЧСИ, 
изразяващи се в извършения опис на 29.10.2012 г. са отменени. По тези дела ищецът е 
представляван от адв. М. от АК Перник, като видно от договор за правна защита от 
10.11.2012 г. е договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за защита по ЧГр. 
дело № 1495/2012 г. в размер на 2000 лв., а по договор за правна защита от 04.02.2013 
г. е договорено и заплатено адвокатско възнаграждение за защита по ВЧГр. дело № 
88/ 2013 г. в размер на 5000 лв. Отделно са заплатени държавни такси в размер общо 
на 40 лв. и такса в размер на 48 лв. за администриране на делото от ЧСИ. За тези 
разноски общо в размер на сумата 7088 лв. ищецът е направил искане по ЧГр. дело № 
1495/ 2012 г., но съдът с определение от 27.06.2013 г. е оставил същото без уважение с



мотив, че отговорността за разноски възниква между насрещни страни в съдебното 
производство, каквато не се явява съдебният изпълнител.
При така изяснената обстановка се налагат следните правни изводи: Производството е
по обективно кумулативно съединени искове по чл.441 ГПК вр. чл.74 ал.1 ЗЧСИ 
вр.чл.45 ЗЗД и чл.86 ал.1 ЗЗД. Исковете са процесуално допустими, а възражението на
ответника в обратния смисъл, базирано на приключило между страните производство,
по което е следвало да се претендират разноските, е неоснователно. Действително 
принципът е, че разноски, направени в рамките на конкретно съдебно производство, 
се присъждат в същото производство в тежест на страната, станала причина за 
завеждането на делото и срещу която исковата претенция е призната за основателна. В
производството по чл.435 и сл. ГПК по обжалване действията на съдебния изпълнител
обаче последният не се явява насрещна страна – той е ръководно-решаващ орган в 
изпълнителното производство, администрира жалбата до съда и излага мотиви за 
обжалваното негово действие. При това положение в него производство не може да се 
ангажира отговорността му за направени разноски било то от жалбоподателя, било то 
от насрещната страна в изпълнителното производство, заела становище по жалбата. 
Такива са и изложените от ВТОС по ЧГр. дело № 1495/2012 г. съображения, с които 
искането за разноски е отхвърлено, като произнасянето на съда по такова искане, не 
прави настоящата искова молба недопустима.
Ищецът счита, че налице е незаконосъобразно принудително изпълнение, вредите от 
което се изразяват в направените от него разноски в приключилото производство по 
чл.435 и сл. ГПК. Ищецът напълно погрешно счита, че незаконосъобразността на 
действията на ответника в качеството му на ЧСИ е установена с влязло в сила съдебно
решение, с 
което тези действия са отменени. Безспорно, процесуалната законосъобразност на при
нудителното изпълнение може да бъдепроверявана или 
по жалба срещу действията и отказите на съдебния изпълнител – чл.435 
ГПК, когато страната желае да се възползва от потестативното си право 
да бъде отменено отделно действие или отказ на съдебния изпълнител, или по иск 
заобезщетение за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение
– чл.441 ГПК вр. чл.74 ал.1 ЗЧСИ вр.чл.45 ЗЗД. В постановени по реда на чл. 290 
ГПК решения на ВКС – решение № 139 от 31.05.2011 г. по гр. д. № 1445/2009 г., 
ІV г.о.,решение № 184/ 21.09.2011 г. по гр. д. № 1124/2010 г. на ІІІ г.о. и решение № 
196/ 20.07.2012 г. по гр. д. № 1555/2011 г., ІІІ 
г.о., съставляващи задължителна практика 
за съдилищата съгласно разясненията, дадени в т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 
19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, е прието, че отмяната по реда на чл.435 и сл. ГПК на 
конкретно действие на съдебния-
изпълнител не формира пресъдено нещо или правоустановително действие относно ф
акта на процесуална незаконосъобразност наотмененото действие като 
противоправно, вредоносно и по презумпция 
виновно. Това е така, защото в това производство предмет на делото 
е потестативното право на страна в изпълнителното производство или на трето лице 
да иска отмяната на отделнодействие или отказ 
на съдебния изпълнител, при което със сила 
на пресъдено нещо се установява именно съществуването или несъществуването на т
ова потестативно право. По деликтния иск предмет на делото 
е вземане за обезщетение за вреди, пряка инепосредствена последица от процесуално 



незаконосъобразно принудително изпълнение 
и силата на пресъдено нещо се разпростира върху съществуването или несъществуван
ето на това парично вземане. Очевидно е различието в предметите на дватаспора, 
а оттам и в обективните предели на силата на пресъдено нещо на съдебните решения 
по тях. Решението, постановено по реда на чл.435 и сл. ГПК, 
не обвързва съда, разглеждащ иска по чл.441 ГПК вр. чл.74 ал.1 
ЗЧСИ и доколкото относнообстоятелства от значение за отговорността на ЧСИ сила 
на пресъдено нещо не е формирана, съдът в производството по деликтния иск следва 
да извърши самостоятелна преценка за наличието на всички елементи от фактическия 
състав на непозволенотоувреждане: действие или бездействие на 
ЧСИ, противоправност на същото, изразяваща се 
в процесуалната незаконосъобразност, настъпили вреди, които са пряка и непосредств
ена последица, т.е. типична, присъща, нормално настъпваща и 
необходимапоследица от незаконосъобразното действие или бездействие 
на частния съдебен изпълнител, 
вина на ЧСИ. Именно защото между двете производства 
не съществува никаква връзка и за деликтния иск е ирелевантно дали изобщо 
е водено производствотопо чл.435 и сл. ГПК относно конкретното действие на ЧСИ 
и какъв е изходът от него, разноските, направени в производството по чл.435 и сл. 
ГПК, не могат да се претендират с основание в производството по чл.441 ГПК. Дори и
да бъде преценено, чеконктретните действия на ЧСИ – предмет 
на настоящото производство – са противоправни, /каквито изводи съдът в случая 
не прави, а напротив, с оглед материалите по приложеното изпълнително дело счита, 
че връчването на поканата за доброволноизпълнение, уведомяването за насрочения оп
ис и провеждането на същия са извършени надлежно, 
в съответствие с процесуалните норми и ищецът с отказа си сам е 
избрал процесуалното си поведение/, но дори и да беше преценено, 
че са процесуалнонезаконосъобразни, соченото от ищеца намаляване на активите на 
имуществото му в резултат от упражняване на негово потестативно право по друго 
дело, което намаляване той определя като вреда, не се намира в пряка причинно-
следствена връзка с това поведение. От връчването на поканата за доброволно 
изпълнение и извършения опис за ищеца не са произтекли никакви вреди – описът е 
отменен от съда, което е породило за ЧСИ задължение да го извърши повторно. 
Правото да атакува действие на ЧСИ е предоставено на страните в изпълнителното 
производство и на трети лица в изрично визираните в чл.435 ГПК хипотези и дали те 
ще се възползват или не от това свое право, дали ще ангажират адвокат, който да 
защитава правата им, зависи изцяло от тяхната лична преценка, а заплащането на 
адвокатско възнаграждение представлява престация по договорно правоотношение, 
възникнало между страната и адвоката. Ищецът е заплатил напълно дължимо 
установени в нормативен акт такси за съдебни производства, както и възнаграждения 
за предоставена му адвокатска услуга, като размерът на същите е договорен от него в 
условията на свободно договаряне. Законът не е предвидил отговорност на съдебния 
изпълнител за тези разноски.
Изложените съображения обуславят отхвърляне на предявения иск за причинени 
имуществени вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение като 
неоснователен. С оглед неоснователността на главния иск, неоснователен се явява и 
обективно съединения с него акцесорен иск за обезщетение в размер на лихвата за 
забава върху платените от ищеца разноски.



            При този изход на спора, на ответника следва да се присъдят направените от 
него разноски за адвокатско възнаграждение, а именно сумата 730 лв., 
за заплащането на която е представен платежен документ.
            Водим от горното, съдът

Р Е Ш И :
 
            ОТХВЪРЛЯ предявените от М.С.М. с ЕГН ********** ***, против ЧСИ 
В.Г.Г., вписан в Камарата на ЧСИ под № ***, с район на действие Окръжен съд 
Велико Търново, искове за заплащане на обезщетение за причинени имуществени 
вреди в размер на направените разноски за държавни такси, такси за администриране 
на жалба и адвокатско възнаграждение по ЧГр. дело № 1495/ 2012 г. по 
описа на ВТОС и ВЧГр. дело № 88/ 2013 г. по описа на ВТАС – сумата 7088 лв., за 
заплащане на обезщетение за забава в размер на 948.09 лв., считано от датата на 
внасянето, респ. заплащането на съответния разход до датата на исковата молба 
07.05.2014 г. и със законната лихва до окончателното изплащане, като неоснователни.
            ОСЪЖДА М.С.М. с ЕГН ********** ***, да заплати на В.Г.Г., с ЕГН 
**********,***, сумата 730 /седемстотин и тридесет/ лв. – направени по делото 
разноски за заплатено адвокатско възнаграждение.
            Решението може да се обжалва пред ВТОС в двуседмичен срок, считано от 
връчване на препис от него на страните.
 
                                                                                              Районен съдия:


