
за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 437 и сл. ГПК.
Образувано е по жалба на Й. Н. О. срещу действия на ЧСИ Мария Глушкова, постановени по изп.д. № *0639,
изразяващи се във въвод във владение, извършен на 08.03.2016 г. в имота, ползван от жалбоподателката, на
лицето купувач по проведената публична продан. В жалбата се излагат аргументи, че по силата на договор за
наем от 01.04.2007 г. жалбоподателката е наемател на процесния апартамент, от тази дата живее постоянно в
него и там е адлесната й регистрация по лична карта. На 29.10.2014 г. подписала нов договор за наем, тъй като
била направена промяна в наемната цена, надлежно вписан в имотния регистър. Счита, че незаконосъобразно
купувачът по проведенатат публична продан е въведен във владение на имота, тъй като тя като трето лице е
установила владение върху него преди да бъде предявен иска,  решението по който се изпълнява.  От друга
страна,  договорът  за  наем е  с  нотариална заверка  на  подписите и  надлежно вписан  в  АВ,  поради което  и
съгласно чл. 237, ал. 1 ЗЗД при последващо прехвърляне на имота остава в сила спрямо приобретателя. Моли
съда да постанови решение, с което отмени извършения въвод във владение.
В срока за отговор длъжникът не е депозирал такъв.
Взискателят "Б. Д." Е. заема становище за недупостимост на жалбата, тъй като жалбоподателката не попада сред
легитимираните да обжалват лица.
В писмените си мотиви ЧСИ излага съображения за недопустимост на жалбата, тъй като съгласно чл. 498, ал. 2
ГПК  въводът  се  извършва  срещу  всяко  лице,  което  владее  имота,  а  то  може  да  се  брани  само  с  иск  за
собственост. Освен това, разпоредбата на чл. 435, ал. 5 ГПК урежда правата на трети лица, спрямо които се
извършва въвод по чл. 522 ГПК, а не по чл. 498 ГПК. Евентуално заема становище и за неоснователност на
жалбата.
Съдът, като взе предвид изложеното в жалбата, становищата на страните и доказателствата по делото, приема за
установено следното:
Пред ЧСИ Мария Глушкова е образувано изпълнително дело № *0639 с взискател "Б. Д." Е. и длъжник А. Й. К..
В молбата за образуване на изпълнителното дело се сочи, че по издаден по ч.гр.д. № 3313/2012 г.  на ВТРС
изпълнителен лист въз основа на заповед за незабавно изпълнение, длъжникът е осъден да заплати посочените в
него суми, дължими по договор за кредит. Като изпълнителен способ е посочено изпълнение върху недвижими
имоти,  за които има учредена  в полза на банката  законна ипотека,  между които и процесния.  Ипотеката  е
вписана на 11.05.2007 г. С влязло в сила на 30.12.2015 г. постановление за възлагане на недвижим имот, същият
е  възложен  на  Милен  Георгиев,  като  на  08.03.2016  г.  купувачът  е  въведен  във  владение  и  досегашния
собственик А. К. е отстранен. В срока за обжалване е депозирана настоящата жалба, като жалбоподателката О.
счита, че има основание да бъде в имота и това е договор за наем от 10.04.2007 г.  Договорът е съставен в
писмена форма, подписан от двама свидетели. С последващ договор за наем от 29.10.2014 г., с обект същия
имот, О. се легитимира като наемател, като формата е писмена, с нотариална заверка на подписите. Договорът
за наем е вписан в АВ на 30.10.2014 г.
При така установената фактическа обстановка съдът мотивира следните правни изводи:



Жалбата е подадена в срока по чл. 436, ал. 1 ГПК, но е недопустима по следните съображения: Законодателят
предвижда стриктно ограничаване в предмета на обжалване, основанията за това и в кръга лица, имащи право
на жалба срещу действията на съдебния изпълнител. В настоящият случай съдът приема, че жалбоподателят не
може да бъде поставен сред нито едно от лицата, имащи право да оспорят сочения акт на съдебния изпълнител.
Безспорно жалбоподателката е трето лице на изпълнителното производство. Разпоредбите на чл. 435, ал. 4 и 5
ГПК изрично посочват подлежащите на обжалване действия на съдебния изпълнител, кои лица и при какви
условия могат да обжалват тези действия.  Изброяването в закона е изчерпателно, императивно и поради това
действията, които не са посочени в тези норми, не подлежат на съдебен контрол, а лицата, които не попадат в
цитираните хипотези нямат легитимацията да инициират съдебно производство по обжалване действията на
съдебния изпълнител. В случая се жали извършения въвод във владение, което действие принципно попада в
хипотезата на чл. 435, ал. 5 ГПК. Правото на оспорване обаче принадлежи само на лицето, което е било във
владение на имота преди предявяване на иска, решението по който се изпълнява. От тук следват два извода:
правото  е  предоставено  само  на  владелеца,  който  ако  пропусне  срока  за  обжалване  може  да  предяви
владелчески иск;  и може да се упражни само в случаите,  когато изпълнителното производство е с  предмет
предаване на имота, присъдено със съдебното решение /чл. 522 ГПК/. Нито една от тези хипотези в случая не е
налице. Жалбоподателката се позовава на вписан договор за наем, което я прави държател по смисъла на чл. 68,
ал. 2 ЗС, а не владелец. От друга страна, предмет на изпълнението е парично притезание, а не предаване на вещ
и въвода се извършва на основание чл. 498 ГПК, а не по чл. 522 ГПК.  В чл. 498, ал. 2 ГПК е посочено, че
въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота и то може да се брани само с иск
за собственост. След като законодателят предвижда въводът да се извършва срещу всяко лице владелец, на по-
голямо  основание  той  следва  да  се  извърши  срещу  лице,  имащо  качеството  на  държател.  За  последния
съществува правната възможност да разреши конкуренцията между облигационното си право и вещното право
на новия собственик на имота само по исков ред, а не по реда на настоящото производство. 
По така изложените съображения, настоящият състав счита, че жалбоподателката не попада сред кръга лица,
имащи право да обжалват въвода във владение, което прави жалбата недопустима и обуславя оставянето й без
разглеждане като такава, и прекратяване на производството по делото.
Водим от горното, съдът

       :ОП Р Е Д Е Л И

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от Й. Н. О. от гр. Г. О. срещу извършения въвод във владение
на 08.03.2016 г.  по  изп.д.  № *0639 на  ЧСИ Мария Глушкова  и  ПРЕКРАТЯВА производството по  в.гр.д.  №
372/2016 г. на ВТОС.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Великотърновски апелативен съд в едноседмичен
срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


