
Решение № 4628 от 10.07.2018 г. по в. гр. д. № 8322 / 
2018 г. на ГО ЧЖ I състав на Софийски градски съд 

Чл. 435, ал. 3 ГПК 
Чл. 185, б. б ЗЗД 
Чл. 37, ал. 4 ЗЧСИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТИЛИЯНА ГРИГОРОВА 

ЧЛЕНОВЕ: РАЙНА МАРТИНОВА 

ЕЛЕНА МАВРОВА 

Като разгледа докладваното от съдия Григорова ч.гр.д. № 8322 по описа на съда 
за 2018 г., констатира следното: 

Производството е по реда на чл. 435, ал. 3 от ГПК. 

Образувано е по подадена от "Е." ЕООД жалба срещу постановление за 
възлагане от 30.04.2018 г., с което, след проведена публична продан по изп.д. № 
20168380405512, обособена част с административно предназначение, представляваща 
целия шести етаж от административната сграда, находяща се в гр. София, СО, район 
"Възраждане" в ж.к. "********" на ул. "********, състоящ се от 20 офиса, 6 тоалетни 
клетки с 2 преддверия и 2 бани, фоайе и коридор, със застроена площ от 821.80 кв.м., 
заедно с 10.1% ид.ч. от общите части на сградата и заедно с толкова идеални части от 
правото на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо 
УПИ IV - за административен комплекс, в кв. 335Б по плана на гр. София, м. 
"********", с площ по графични данни от 5 350 кв.м. е възложен на Р.Р.С.за сумата от 
722 000 лева. 

Жалбоподателят твърди, че е взискател по изпълнителното дело и подал 
наддавателно предложение за участие в проданта. При отваряне на наддавателните 
предложения помощник съдебният изпълнител обявил подаденото от Р.Р.С.за купувач 
на имота. След довнасяне на остатъка от предложената продажна цена, на 30.04.2018 
г. ЧСИ М.Б.възложил на С.имота, обект на публичната продан. 

Изложените са в жалбата доводи, че постановлението е незаконосъобразно, тъй 
като наддавателното предложение на Р.С.не било надлежно направено, тъй като 
същият бил вписан на 17.03.2015 г. като помощник частен съдебен изпълнител и към 
момента на проданта и възлагането бил действащ помощник с район на действие СГС. 
Според чл. 37, ал. 4 от ЗЧСИ, за помощник частния съдебен изпълнител се прилагали 
правилата за частния съдебен изпълнител. Поради това за него важали ограниченията 
за покупка на имот на публична продан за имот в района на СГС. Ограничението било 
въведено с нормата на чл. 185, б. "б" от ЗЗД. Тъй като Р.С.нямал право да наддава, 
проданта била недействителна, съгласно чл. 490, ал. 2 от ГПК. 

Моли съдът да отмени постановлението за възлагане и делото да бъде върнато 
на частния съдебен изпълнител за провеждане на нова публична продан. Претендира 
присъждане на разноски. 

Ответникът по жалбата Р.Р.С.я счита за неоснователна. Счита, че нормата на чл. 
185, б. "б" от ЗЗД не следва да се прилага разширително, след като законът не 
въвежда ограничение по отношение на помощник частните съдебни изпълнители. 
Ограничението се отнасяло единствено до случаите, когато служител на частния 
съдебен изпълнител участва в обявена от последния публична продан. 

В депозираните мотиви на съдебния изпълнител срещу подадената жалба е 
изложено становище за нейната неоснователност. 



Жалбата е подадена в срок, от легитимирано лице и срещу подлежащо на 
контрол действие на съдебния изпълнител - постановление за възлагане на недвижим 
имот след проведена публична продан. 

Съдът, като взе предвид съображенията, изложени в жалбата срещу 
постановлението за възлагане и данните по делото, намира жалбата за неоснователна. 

Съгласно чл. 435, ал. 3 от ГПК длъжникът може да обжалва постановлението за 
възлагане поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено 
надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. В 
случая се твърди първото от посочените основания - че продажбата е недействителна 
на основание чл. 490, ал. .2 от ГПК: участие на лице без право да наддава. 

Основният спор е концентриран около въпроса важи ли забраната по чл. 185, б. 
"б" от ЗЗД по отношение на помощник частните съдебни изпълнители. 

Статутът на помощник частните съдебни изпълнители е уреден в глава втора, 
раздел IV от ЗЧСИ. Според чл. 37, ал. 4 от ЗЧСИ, доколкото липсват особени правила, 
за помощник-частния съдебен изпълнител се прилагат правилата за частния съдебен 
изпълнител. 

В чл. 185, б. "б" от ЗЗД е постановена забрана за съдиите, прокурорите, 
държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите - 
относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във 
ведомството на който действуват. При буквално приложение на цитираната норма се 
налага извода, че по отношение на посочените в чл. 185, б. "б" от ЗЗД лица 
съществува императивна забрана да придобиват недвижими имоти, находящи се в 
района на ведомството, в което упражняват професионалната си дейност. Подобно 
тълкуване и буквално прилагане на нормата би довело до прекомерно ограничаване 
участието на правни субекти в гражданския оборот, каквато не е целта на закона. 

Запретата се отнася до спорни права върху имоти и в процедурата по тяхното 
разглеждане и решаване съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни 
изпълнители, съдиите по вписванията и адвокатите са взели участие. 

Конкретният случай не е такъв. Проданта, в резултат на чието провеждане 
имотът е възложен на Р.С.е обявена и проведена от съдебен изпълнител, рег. № 838 
на Камарата на ЧСИ. С.не е негов служител, а действа по овластяване от ЧСИ, рег. № 
860 на Камарата на ЧСИ. Не се установява, а и не се твърди да е участвал в каквото и 
да е качество във връзка с разглеждане и разрешаване на спорни права относно шести 
етаж от гореописаната административна сграда. Участието му в публичната продан е в 
негово лично качество и не е съществувала пречка да придобие имота, след като е 
направил валидно наддавателно предложение, съдържащо най-висока предложена 
цена. 

Така мотивиран, съдът 

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 29109/14.05.2018 г., подадена от "Е." 
ЕООД, ЕИК ********, присъединен взискател и наддавач по изпълнително дело № 
20168380405512 на ЧСИ рег. № 838 на Камарата на ЧСИ срещу постановление от 
30.04.2018 г. за възлагане на недвижим имот, представляващ обособена част с 
административно предназначение, представляваща целия шести етаж от 
административната сграда, находяща се в гр. София, СО, район "Възраждане" в ж.к. 
"********" на ул. "********, състоящ се от 20 офиса, 6 тоалетни клетки с 2 
преддверия и 2 бани, фоайе и коридор, със застроена площ от 821.80 кв.м., заедно с 
10.1% ид.ч. от общите части на сградата и заедно с толкова идеални части от правото 



на строеж върху мястото, върху което е построена сградата, съставляващо УПИ IV - за 
административен комплекс, в кв. 335Б по плана на гр. София, м. "********", с площ по 
графични данни от 5 350 кв.м. 

Решението е окончателно. 


