
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 21.09.2012 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 11663/2012 Г. НА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Г. О., ІІ-Б ВЪЗЗИВЕН СЪСТАВ, в закрито заседание на
двадесет и първи септември през две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Розинела Янчева
ЧЛЕНОВЕ: Ралица Димитрова
Елена Маврова

като разгледа докладваното от съдия Маврова ч. гр. дело № 11663 по описа за 2012 г., за
да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 - чл. 437 от ГПК.
Образувано е по частна жалба от 25.06.2012 г. на "А.С." ЕООД, ЕИК ********, гр. Б., ул.

"Т.Б." № *, представлявано от управителя Д. А.М., чрез пълномощника адв. И.Д. срещу
осъществен въвод във владение на недвижим имот - обект "Автосервиз" със застроена площ от
2270.59 кв.м. на първо ниво, кота 0.00 метра, представляващ част от двуетажна сграда -
"Автосервиз и автосалон" с идентификатор 68134.2807.181, находящ се в гр. С., район "В.", бул.
"С." № ***, за което е съставен Протокол от 18.06.2012 г., осъществен от частен съдебен
изпълнител У.Д., с рег. № 858 на КЧСИ, с район на действие - Софийски градски съд, по изп.
дело № 20118580401448.

Жалбоподателят сочи, че с договор с договор за наем от 03.10.2011 г., вписан в книгите за
вписване с вх. рег. № 57666/21.12.2011  г., "М.Л." ООД, в качеството си на собственик на
поземлен имот с идентификатор 68134.2807.181, е отдало същия под наем на "М.А.Л." ООД,
заедно с изградена в имота двуетажна сграда - "Автосалон и автосервиз". С договор за наем от
13.02.2012 г., вписан в книгите за вписване с рег. № 4953/16.12.2012 г., "М.А.Л." ООД е отдало
под наем на "А.с." ЕООД част от двуетажна сграда - "Автосалон и автосервиз", а именно обекта
"Автосервиз", със застроена площ от 2270.59 кв.м. Сочи, че договорът за наем създава не вещно,
а облигационно отношение между страните, което не се засяга от обезпечителното действие на
възбраната, като договорът за наем е с достоверна дата и следва да остане в сила и за
приобретателя на имота - купувач по публичната продан. Направено е и искане за спиране на
действията по изпълнението на процесния обект "Автосервиз" до приключване на настоящето
производство. Сочи освен това, че изпълнителният лист, по който е образувано изпълнителното
производство, е издаден въз основа на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, а не по съдебно
решение, което подлежи на вписване, поради което не е необходимо да е налице изискването на
чл. 435, ал. 5 от ГПК.

Взискателят по изпълнителното дело "Ю. и Е.Д.Б." АД, гр. С., бул. "Цар Освободител" №
14, е депозирал възражение в законоустановения срок, в което изразява становище, че жалбата е
недопустима, защото в случая става въпрос за осъществен въвод във владение на купувача след
осъществена публична продан, защитата срещу който може да се осъществи само по исков ред,
като сочи, че жалбоподателят не е собственик, нито владелец на имота. Алтернативно поддържа,
че жалбата е неоснователна.

Частният съдебен изпълнител е депозирал становище в законоустановения срок, в което
посочва, че жалбата е недопустима. Сочи, че към датата на налагане на възбрана върху



недвижимия имот, за който е извършен въвода във владение - 21.09.2011 г. и към датата на описа
му 04.10.2011 г., жалбоподателят не е бил във владение на имота, тъй като договорът му за наем е
с по-късна дата. В становището се и излагат доводи и относно неоснователността на жалбата.

Софийски градски съд, след като прецени събраните доказателства и обсъди доводите в
частната жалба, намира за установено следното:

Изпълнително дело № 20118580401448 по описа на частен съдебен изпълнител У.Д., с
рег. № 848 на КЧСИ, с район на действие - Софийски градски съд е образувано по молба вх. №
15487 от 09.09.2011 г. на "Ю. и Е.Д.Б." АД, въз основа на изпълнителен лист от **.08.2011 г.,
издаден по ч. гр. д. № 35818/2011 г. по описа на СРС, 74 с-в, с който "М.Х.Г." АД е осъдено да
заплати сума в размер на 2 798 000 евро, представляваща предсрочно изискуема главница за
периода 01.11.2010 г. до 18.08.2011 г., 249 251.28 евро - договорни лихви, за периода 21.09.2010 г.
до 18.08.2011 г., 9 477.78 евро - такси по договора за кредит за периода от **.11.2009 г. до
18.08.2011 г., законна лихва от 19.08.2011 г. до окончателното изплащане на вземането, държавна
такса в размер на 119 568.85 лв. и адвокатски хонорар в размер на 72 281.32 лева -заедно със
законна лихва от 06.10.2009 г. до окончателното й плащане.

По изпълнителното дело е наложена с възбрана с Постановление от 19.09.2011  г.,
вписана на 21.09.2011 г. в Агенцията по вписванията, върху недвижими имоти, собственост на
длъжника "М.Л." ООД, находящи се в гр. С., бул. "С." № ***, част от които е и процесния
"Автосервиз и автосалон". Опис е извършен на 04.10.2011 г.

С Постановление за възлагане за възлагане на недвижими имоти от 22.11.2011 г., на
изнесен на публична продан имоти, а именно: недвижими имоти, находящи се в град С., район
"В.", бул. "С." № ***, съставляващи: поземлен имот с пл. № 181 с площ от 3 672 кв.м и поземлен
имот с пл. № 182 кв.м с площ от 3 702 кв.м., които съгласно скица на поземлен имот №
27624/15.09.2011 г., издадена от СГКК - С., представляват поземлен имот с идентификатор
68134.2807.181 с площ от 7 386 кв.м, и изградената в урегулирания поземлен имот двуетажна
сграда - "Автосервиз и автосалон", част от която е и процесния "Автосервиз и автосалон". За
купувач е обявен "И.П.И. С." ЕАД, ЕИК ********, със седалище и адрес на управление гр. С., ул.
"И. Ш." № **. Постановлението за възлагане е обжалвано, като е образувано ч. гр. д. №
18108/2011 г. на СГС, ГО, ІV "Д" с-в, по което съдът се е произнесъл с решение, с което в една
част от жалбата е оставена без разглеждане, а друга част без уважение. Решението е влязло в сила
на 04.04.2012 г.

С обжалвания в настоящето производство Протокол за въвод във владение от 18.06.2012
г., "И.П.И. С." ЕАД е бил въведен във владения на имотите.

Въз основа на изложените факти и обстоятелства, настоящият състав намира, че частната
жалба е НЕДОПУСТИМА.

Съгласно чл. 435, ал. 5 от ГПК, въвод във владение на недвижим имот може да се
обжалва само от трето лице, което е било във владение на имота преди предявяване на иска,
решението по който се изпълнява. Ако пропусне

срока за обжалване, третото лице може да предяви владелчески иск. Видно от
твърденията на жалбоподателя, договорът за наем, по силата на който ползва част от недвижимия
имот, предмет на изп. дело, е от 13.02.2012 г. Изпълнителното дело е образувано въз основа на
изпълнителен лист от **.08.2011 г., издаден по ч. гр. д. № 35818/2011 г. по описа на СРС, 74 с-в,
т.е. третото за изпълнителното производство лице ползва имота след образуване на
изпълнителното дело.

Частната жалба се явява недопустима, тъй като обжалвания въвод във владение е
осъществен след извършена публична продан на процесния недвижим имот, част от който е
държал по силата на договор за наем и жалбоподателя. В конкретния случай, лицето може да
осъществи правата си само с предявяването на собственически претенции, но не и по реда на чл.
435, ал. 5 от ГПК, по реда на който, се защитават права на лица, осъществяващи владение на



недвижим имот, което осъществяват преди предявяването на иска, решението по което се
изпълнява. Съгласно чл. 498, ал. 1 и 2 от ГПК, купувачът се въвежда във владение на имота от
съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, като въводът се
извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота, което може да се брани само
с иск за собственост. По силата на изричната законова разпоредба, в хипотезата на чл. 498 от
ГПК, срещу въвода, осъществен след публична продан на имота, защитата на третото лице не
може да се осъществи по реда на обжалване на действията на частния съдебен изпълнител, а само
по исков ред.

По изложените съображения, настоящият състав намира, че жалбата следва да бъде
оставена без разглеждане, като процесуално недопустима.

Така мотивиран, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба от "А.С." ЕООД, ЕИК ********, гр. Б., ул.
"Т.Б." № *, представлявано от управителя Д. А.М., чрез пълномощника адв. И.Д. срещу
осъществен въвод във владение на недвижим имот - обект "Автосервиз" със застроена площ от
2270.59 кв.м. на първо ниво, кота 0.00 метра, представляващ част от двуетажна сграда -
"Автосервиз и автосалон" с идентификатор 68134.2807.181, находящ се в гр. С., район "В.", бул.
"С." № ***, за което е съставен Протокол от 18.06.2012 г., осъществен от частен съдебен
изпълнител У.Д., с рег. № 858 на КЧСИ, с район на действие - Софийски градски съд, по изп.
дело № 20118580401448.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Софийски апелативен съд в
едноседмичен срок от връчването му.

Данни за делото в http://legalacts.justice.bg

http://legalacts.justice.bg/ActDetail.aspx?actId=2454533

