
Решение № 18060 от 03.11.2014 г. по гр. д. № 
11689/2014 г. на Софийски градски съд 

Чл. 435 ГПК 
Чл. 435, ал. 3 ГПК 
Чл. 436, ал. 1 ГПК 
Чл. 436, ал. 3 ГПК 
Чл. 468 ГПК 
Чл. 468, ал. 2 ГПК 
Чл. 485 ГПК 
Чл. 487 ГПК 
Чл. 487, ал. 2 ГПК 
Чл. 487, ал. 3 ГПК 
Чл. 492 ГПК 
Чл. 492, ал. 1 ГПК 
Чл. 492, ал. 3 ГПК 
Чл. 494 ГПК 
Чл. 494, ал. 1 ГПК 
Чл. 494, ал. 2 ГПК 
Чл. 496 ГПК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Орешарова 

ЧЛЕНОВЕ: РОСИЦА ГЕОРГИЕВА 

ИВО ПЕТРОВ 

Производството е по реда на чл. 435 - чл. 438 от ГПК. 

Образувано е по жалба с вх. № 13656 от 16.06.2014 г., подадена от длъжника в 
изпълнителното производство - М.Д.Д., чрез адв. А.Ч., със съдебен адрес: гр. С., ул. 
„П." № **, ет. 1, ап. 1 срещу постановление от 31.05.2014 г. за възлагане на недвижим 
имот, находящ се в гр. С., самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
68134.108.227.1.15 без посочена площ, съгласно скица № 47862/18.07.2012 г. по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -33/ 
15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: гр.С., СО - район „С.", ж.к. 
„Я.", бл. **, вх. Б, ет. 1, ап. З, идентичен с описания по нотариален акт АПАРТАМЕНТ 
№ 3, находящ се в гр. С., СО-район „С.", ж.к. „Я.", бл. **, вх. *, ет. *, състоящ се от две 
стаи, хол, кухня, баня, клозет, входно антре, черно антре, един килер и един дрешник, 
с площ от 93 кв.м., при посочени съседи, по изпълнително дело № 20117900402555 по 
описа на частен съдебен изпълнител Р.М., с рег. № 790 на КЧСИ, с район на действие 
СГС. 

В жалбата от длъжника М.Д.Д. се твърди, че по делото няма доказателства, от 
които да е видно, че предложената продажна цена е заплатена от лицето, обявено за 
купувач преди издаването на постановлението за възлагане и в този смисъл 
издаденото по делото постановление за възлагане е незаконосъобразно; излагат се и 
доводи, че процесният имот е възложен на цена съществено по-ниска от реалната 
пазарна стойност на имота. Излага доводи, че процесният имот не е възложен по най-
високата предложена цена, тъй като е възложен за сумата от 12 000 лв., равняваща се 
на внесения задатък, а не на предложената цена в размер на 125 300 лв., която не е 
била внесена в срок от обявения купувач. Моли постановление от 31.05.2014 г. за 
възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20117900402555 по описа на 
частен съдебен изпълнител Р.М., с рег. № 790 на КЧСИ, с район на действие СГС, да 
бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно. Претендира разноски. 



Делото е образувано и по подадени жалба с вх. № 14177/23.06.2014 г. от 
ипотекарния длъжник А.И.Г., чрез пълномощника й адв. М.К., със съдебен адрес: гр. С., 
ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 и жалба с вх. № 14212/23.06.2014 г. от ипотекарния длъжник 
Н.И. Д., чрез пълномощника адв. А.С.Ч., със съдебен адрес: 

гр. С., ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 срещу постановление от 31.05.2014 г. за 
възлагане на недвижим имот по изпълнително дело № 20117900402555 по описа на 
частен съдебен изпълнител Р.М., с рег. № 790 на КЧСИ, с район на действие СГС.  

В двете жалби се твърди, че жалбоподателите в качеството си на ипотекарни 
длъжници по настоящото изпълнително дело не са редовно уведомени за образуваното 
дело и за предприетите и извършени изпълнителни действия, в това число за 
принудителното изпълнение срещу процесния имот - опис, оценка и насрочването на 
публична продан, за изготвената експертна оценка. Твърди се, че са били лишени от 
възможността да упражнят права по чл. 491 от ГПК за заплащане на дълга и по чл. 
468, ал. 2 във вр. с чл. 485 от ГПК да поискат назначаване на вещо лице, което 
обективно и точно да даде заключение за пазарната оценка на имота. Сочат също, че 
не е установено от представените по делото доказателства, че предложената цена от 
лицето, обявено за купувач е изплатена в пълен размер, а именно 125 300 лв., поради 
което процесният имот не е възложен по най-високата предложена цена. 

В мотивите си по чл. 436, ал. 3 от ГПК, частният съдебен изпълнител счита 
жалбите за недопустими алтернативно за неоснователни. 

Подадени са писмени възражения от взискателя, „О.Б.Б." АД, в които се оспорват 
жалбите. 

Във възражението срещу жалба с вх. № 13656 от 16.06.2014 г., подадена от 
длъжника в изпълнителното производство - М.Д.Д., се излагат съображения за 
недопустимост на жалбата, като алтернативно се излага, че същата е неоснователна. 
Не е направено искане за присъждане на разноски по делото. 

В подаденото възражение срещу жалба с вх. № 14177/23.06.2014 г. от 
ипотекарния длъжник А.И.Г. и жалба с вх. № 14212/23.06.2014 г. от ипотекарния 
длъжник Н.И. Д. се излагат съображения за недопустимост на жалбите, като 
алтернативно се излага, че същите са неоснователни. Претендира разноски. Представя 
договор за правна защита и съдействия срещу двете жалби и банков документ за 
платено адвокатско възнаграждение в размер на 200 лв. 

Обявеният за купувач на имота не е подал възражения в законоустановения 
срок. 

Софийският градски съд, като прецени данните по делото и обсъди наведените в 
жалбите пороци на обжалваното действие и мотивите на съдебния изпълнител, приема 
за установено следното: 

Процесното изпълнително дело е образувано на 29.12.2011 г. по молба на 
взискателя „О.Б.Б." АД, чрез пълномощника адв. В.С.Г. - САК и въз основа на 
изпълнителен лист, издаден на 12.12.2011 г. по ч.гр.д.№ 41983/2011 г. по описа на 
CPC, I ГО, 49-ти с-в по заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на 
документ по чл. 417 от ГПК срещу длъжника М.Д.Д., ЕГН **********, с постоянен и 
посочен по делото адрес rp. С., ж.к. „Я." № **, вх. *, ет. *, ап. * (процесния имот) и 
настоящ адрес: гр. С., ж.к. „Я." № *, вх. *, ет. 1. 

Паричното задължение, материализирано в цитираната заповед за изпълнение и 
изпълнителен лист, произтича от договор за предоставяне на кредит за ремонт и 
строителство на недвижим имот от 30.11.2005 г., за чието обезпечаване в полза на 
взискателя „ОББ" АД е учредена договорна ипотека върху следния недвижим имот (НА 



за учредяване на Договорна ипотека, вписан в том XLIX, акт № 191, вх.рег.№ 
67130/13.12.2005 г. при СВ - С.), собственост на ипотекарните длъжници Н.И. Д., ЕГН 
**********, с постоянен и настоящ адрес:*** и А.И.Г., ЕГН **********,***, а именно: 
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.108.227.1.15 /шест, осем, 
едно, три, четири, точка, едно, нула, осем, точка, две, две, седем, точка, едно, точка, 
едно, пет/ без посочена площ, съгласно скица № 47862/18.07.2012 г. по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД - 18 -33/ 15.06.2010 г. на 
изп. директор на АГКК, с адрес: гр.С., СО - район „С.", ж.к. „Я.", бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, 
идентичен с описания по нотариален акт АПАРТАМЕНТ № 3 /три/, находящ се в гр. С., 
СО-район „С.", ж.к. „Я.", бл. *, вх. *, ет. *, състоящ се от две стаи, хол, кухня, баня, 
клозет, входно антре, черно антре, един килер и един дрешник, с площ от 93 кв.м., при 
посочени съседи. 

Още с молбата за образуване на изпълнителното производство - вх. № 
**462/29.12.2011 г. и предвид произхода на вземането, взискателят е посочил 
изпълнението да бъде насочено срещу гореописания недвижим имот, като е поискал 
възбраняване на имота и насрочване на опис, оценка и публична продан на същия. 

Покана за доброволно изпълнение е връчена на М.Д. на 12.09.2012 г. /л. ** от 
делото/ на постоянния адрес на длъжника - ап. 3 в гр. С., ж.к. Я. № 10, вх. Б, ет. 2 чрез 
нейната майка и ипотекарен длъжник Н. Д., която живее на адреса, представляващ и 
процесното, ипотекирано в полза на взискателя жилище.  

С ПДИ е насрочен опис на движими вещи, срещу който жалбоподателката Н. Д. е 
направила възражение, тъй като същата живее на адреса на процесния апартамент и е 
съсобственичка на апартамент, находящ се на етаж 1, в гр. С., ж.к. Я. № *, вх. *, както 
и е собственик на всички движими вещи, находящи се в ап. 1, приложена е декларация 
(лист 63 и 64). По данни от АГКК, под процесния имот се намира апартамент с 
идентификатор 68134.108.227.1.13 /л. 59 от делото/, както и от възражението на 
жалбоподателката Н. Д. /л. 63 от делото/, в което от една страна сочи, че ап. 3 е на ет. 
2, а от друга заявява, че не желае опис и оценка на апартамент, находящ се на ет. 1, 
както и че нейния постоянен адрес е гр. С., ж.к. Я. № **, вх .*, ет. *, ап. *. За 
насрочения опис и оценка Н. Д. е уведомена 30.01.2013 г. чрез дъщеря си М.Д. /л. 76 
от делото/. Връчването на съобщението за насрочения опис и оценка на ап. 3 до 
втория ипотекарен длъжник А.Г. е извършено чрез М.Д. със задължение да предаде - 
л.75 от делото. Това, че съобщението е стигнало до нейно знание, макар и връчено не 
по нейния постоянен и настоящ адрес, се потвърждава от постъпилата в отговор молба 
от трите жалбоподателки вх. № 03863/26.02.2013 г., в което изрично посочват, че са 
уведомени за образувано ИД и за насрочения опис и молят да се отложи същия за 
друга дата /л.99 от делото/. Предвид, че в тази молба посочват съдебен адрес: гр. С., 
ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 съобщението, че постановлението за възлагане е изготвено и 
че може да се обжалва, е връчено на А.Г. на посочения съдебен адрес чрез адв. М.К. 
/л.205 от делото/, който прилага и пълномощно. М.Д. и Н. Д. са уведомени за 
постановлението за възлагане лично /съответно л.198 и л.203 от делото/. В тези 
съобщения за изготвеното постановление за възлагане ипотекарните длъжници отново 
са уведомени за всичките задължения на М.Д., които обезпечават със собствения си 
имот, а именно - за сумите по ИЛ от 12.12.2011 г., въз основа на който е образувано 
делото и по изпълнителен лист, издаден на 05.12.2011 г. по гр. д. № 49436/2011 г. по 
описа на СРС, 41-ви с-в, произтичащ от договор за кредит от 07.05.2007 г., обезпечен с 
договорна ипотека, учредена върху процесния имот и вписана в том XXV, акт № 120, 
дв. вх. рег. № 19974/2007 г. при СВ - С. /л.90 от делото/. 

По молба на взискателя с вх.№ 26343/**.10.2013 г. са проведени три поредни 
публични продани, като първите две са обявени за нестанали по смисъла на чл. 494, 
ал. 1 от ГПК, а именно: 



1. публична продан с времетраене от 16.12.2013 г. до 16.01.2014 г. (първа по 
ред) - при начална цена в размер на 166 000,50 лв., представляваваща 75% от 
пазарната оценка на имота (221 334 лв.), определена по реда на чл. 485 от ГПК във вр. 
с чл. 468 ГПК; 

2. публична продан с времетраене от 19.02.2014 г. до 19.03.2014 г. (втора по 
ред) - при начална цена в размер на 132 800,40 лв., представляваща 80% от цената по 
първата продан имота (166 000,50 лв.), съгласно чл.494, ал.2 ГПК; 

3. публична продан с времетраене от 28.04.2014 г. до 28.05.2014 г. - при начална 
цена в размер на 120 000,00 лв., определена с Протокол от 27.03.2014 г. 

Оценката на недвижимия имот е определена с помощта на назначено вещо лице, 
което е представило експертна оценка за определяне на пазарната оценка на имота, 
на мястото на описа на имота са присъствали длъжникът М.Д.Д. и ипотекарният 
длъжник Н.И. Д., като протоколът за опис и оценка е подписан без възражения. Имотът 
е оставен във владение на ипотекарния длъжник Н.И. Д., която е подписала протокола 
за опис и оценка и в качеството си на пазач на имота. 

Имотът е продаден на третата по ред публична продан с времетраене от 
28.04.2014 г. до 28.05.2014 г. Проданта е обявена по смисъла на чл. 487 ГПК и 
регистрирана в СРС, като е поставено по едно обявление на определените за това 
места: в сградата на СО - район „С." на 15.04.2014 г.; на самия имот - на 04.04.2014 г.; 
в кантората на ЧСИ - на 27.03.2014 г.; в сградата на СРС - на 14.04.2014 г.; в сайта на 
КЧСИ - на 22.04.2014 г., за което е съставен и регистриран в СРС протокол за 
разгласява от 22.04.2014 г. 

С протокол от 29.05.2014 г. за купувач на имота е обявено дружеството „Е. К." 
ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., ж.к. „Б." бл. *, вх. Ж, ап. *** и 
посочен адрес за кореспонденция: гр. С., ул. „Р." № ***, вх. *, ет. *, ап. *, 
представлявано от управителя В.И.М. при най - високата предложена цена, а именно 
за сумата от 125 300,00 лв. (сто двадесет и пет хиляди и триста лева), която е с 5 
300,00 лв. по - висока от обявената начална цена (120 000,00 лв.).  

По делото е депозирана молба от 30.05.2014 г. от дружеството, обявено за 
купувач на имота чрез управителя В.И.М. за издаване на постановление за възлагане. 
Към молбата са приложени копия от платежни документи за заплащане на 
предложената цена на имота в пълен размер. Към наддавателното предложение, 
направено от „Е. К." ООД чрез управителя В.И.М. е приложено платежно от 28.05.2014 
г. в оригинал за внесен задатък в размер на 12 000,00 лв. (10% от нача***ната 
обявена цена на имота - 120 000,00 лв.). По делото е приложено и извлечение от 
банкова сметка /л. 192 от делото/, от което е видно, че по нея е постъпила 
предложената цена в пълен размер, а именно сумата от 125 300,00 лв., както следва: 

- на 28.05.2014 г. в 13:58 ч. - 12 000,00 лв. задатък, наредител „Е. К." ООД; 

- на 29.05.2014 г. в 16:19 ч. - 60 000,00 лв., наредител „Е. К." ООД, частиччно 
плащане; 

- на 30.05.2014 г. в 16:18 ч. - 53 300,00 лв., наредител „Е. К." ООД, окончателно 
плащане. 

Сборът на сумите от трите превода дава сумата на предложената цена в размер 
на 125 300,0 лв. и е приложено извлечение от сметката на ЧСИ, че посочените суми са 
постъпили по нея/стр.192 по изп.дело/. На основание чл. 496 от ГПК с постановлеине 
от 31.05.2014 г. е възложен процесният имот на купувача „Е. К." ООД, представлявано 
от управителя В.М.. 



За изготвеното постановление са връчени съобщения на длъжника и на 
ипотекарните длъжници. 

При така установеното от фактическа обстановка се налагат следните правни 
изводи: 

Жалбите, както на длъжника М.Д.Д., така и на ипотекарните длъжници Н.И. Д. и 
А.И.Г. са подадени срещу подлежащ на обжалване акт по чл. 435, ал. 3 ГПК и в срока 
по чл. 436, ал. 1 ГПК, поради което се явява процесуално допустими, но разгледани по 
същество са неоснователни. 

С оглед разпоредбата на чл. 435, ал. 3 от ГПК изрично е предвидена възможност 
за длъжника 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. За разлика от предишната уредба по ГПК (отм.) за 
обжалване на всички действията на съдебния изпълнител, включително и атакуване на 
отделните елементи от динамичния фактически състав на публичната продажба на 
недвижим имот, като опис, оценка на същия, евентуално действия по обявление и 
разгласяване на продажбата, при сега приложимата разпоредба на чл. 435, ал. 3 от 
ГПК, съдебният контрол е ограничен само до финалния акт - постановлението за 
възлагане и с оглед на правилата за самата продан, осигуряващи в много по-голяма 
степен прозрачност и достъпност за осъществяване на публичната продан. В случая 
контролът на съда е ограничен от проверка на това дали са спазени правилата по чл. 
489 и чл. 492 от ГПК или съответно дали за купувач е обявен наддавачът, предложил 
най-висока крайна цена. 

Неоснователно е възражението на жалбоподателите, че не са уведомени за 
извършване на публичната продан. Следва да се посочи, че не съществува законово 
изискване при публична продан на недвижим имот (независимо дали е първа или 
последваща) страните по изпълнението да бъдат уведомявани и по специално - 
длъжника. Достатъчно е той да знае за изпълнителното дело, за което в конкретния 
случай са били уведомени. Знаейки за изпълнителното дело страните са длъжни сами 
да следят неговия ход, извън случаите, когато законът предвижда изрично тяхното 
уведомяване за определени действия, какъвто този не е. Уведомяването на длъжника 
за насрочената продан е и ненужно, тъй като той не може да участва в наддаването 
съгласно чл. 490, ал. 1 ГПК, а и чл. 492, ал. 1 ГПК не изисква неговото присъствие при 
обявяване на постъпилите наддавателни предложения. Същевременно, както страните 
по изпълнението, така и участниците в наддаването, се уведомяват за проданта чрез 
нейното надлежно разгласяване по реда на чл. 487 ГПК, каквото в случая е извършено. 
Но също така по делото са приложени съобщения до длъжника и ипотекарните 
длъжници за насрочената публична продан от 28.04. до 28.05.2014год. и които са 
получени от М.Д. на 04.04.2014год. 

В тази връзка след като по делото е приложен протокол и актове от служител в 
кантората на ЧСИ за обявяване на публичната продажба на процесния недвижим имот, 
неоснователно е възражението, че не са спазени разпоредбите на чл. 487 от ГПК. 
Настоящият състав на въззивния съд намира, че не е нарушена процедурата по 
разгласяване на проданта, регламентиран в разпоредбата на чл. 487, ал. 2 ГПК. По 
делото са представени актове на ЧСИ, с които е надлежно удостоверено, че са били 
поставени обявления за обявената продан на съответните места в канцеларията на 
ЧСИ, в сградата на районния съд, в общината по местонахождението на имотите, както 
и на самия имот, като са съставени и надлежено регистрирани в СРС протоколи по чл. 
487, ал. 3 ГПК. Жалбоподателят не е оспорил истиността на посочените официални 
удостоверителни документи, а и не е ангажирал доказателства за неистинността им, 
доколкото тежестта на доказване е негова. 



По отношение твърдението на жалбоподателите, че процесният имот е възложен 
на цена съществено по-ниска от реалната пазарна стойност на имота, настоящият 
съдебен състав намира, че определянето на началната цена при публичната продан е 
ирелеватно към надлежното извършване на наддаването. Крайната цел на публичната 
продан е да се реализира предвиденото в чл. 133 от ЗЗД право на кредитора да 
удовлетвори вземането си от секвестируемото имущество на длъжника при липса на 
доброволно изпълнение. При принудително изпълнение на парични вземания тази цел 
се реализира чрез осребряване на имуществото от съдебния изпълнител и предаване 
на съответната парична сума на кредитора по уредената в процесуалния закон 
процедура. Реализираната при това осребряване цена на съответното имущество е 
резултат от публична наддавателна процедура с писмено и устно наддаване, като 
законът предвижда гаранции тази процедура да е максимално открита за участие на 
всяко лице (с изключение на изрично изброените) чрез надлежното разгласяване на 
проданта. Постигнатата при тази наддавателна процедура цена на имота се приема за 
реалната пазарна цена на същия - едно имущество струва толкова, за колкото може 
реално да се продаде (т.е. за което се намери купувач, съгласен да заплати тази цена). 
Определянето на началната цена е само ориентир, от който да започне наддаването, 
като определя долната граница, но от началната цена нито зависи крайната цена, нито 
пък тя е пазарната цена на имота. В този смисъл за крайната реализирана пазарна 
цена е без значение каква е била началната цена - вследствие на наддаването 
крайната цена може многократно да надхвърли началната цена, а ако пък не са се 
явили наддавачи дори за началната цена, то това само по себе си означава, че 
определената начална цена е била нереално висока спрямо актуалната пазарна 
ситуация. Ето защо всички доводи, че в конкретния случай определената начална цена 
е била занижена спрямо действителната пазарна цена на имота, са без всякакво 
значение за надлежното извършване на наддавателната процедура - действителната 
пазарна цена се определя от наддаването, а не от началната цена. Отделно от това 
следва да се посочи, че от самия факт, че процесният имот е бил три пъти предмет на 
публична продан по изпълнителното дело, като на последната са подадени само две 
наддавателни предложения, следва извод, че пазарен интерес към процесния 
апартамент не е имало от други лица, поради което и началната цена е правилно 
определена.  

Процесният имот е оценен с помощта на вещо лице като са спазени 
разпоредбите на чл. 485 от ГПК, чл. 468 от ГПК и чл. 494 от ГПК относно определянето 
на стойността на имота и началната цена при извършване на публичните продажби. 

По отношение на подаденото наддавателно предложение от купувача, 
настоящият състав на въззивния съд приема, че наддавателното предложение на 
обявения за купувач е подадено своевременно на 28.05.2014 год. - проданта е 
продължила един месец и е завършвала в посочения в обявлението ден. За участие в 
наддаването същият е внесъл задатък от 10 % от началната цена и е посочил 
предложената от него цена с цифри и думи, като предложението е подадено заедно с 
квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Следователно спазени са 
изискванията на ч***. 489 ГПК. По делото е приложено и извлечение от банкова 
сметка /л. 192 от делото/, от което е видно, че по нея е постъпила предложената цена 
в пълен размер, а именно сумата от 125 300,00 лв., като на 28.05.2014 г. е внесена 
сумата от 12 000,00 лв. задатък, на 29.05.2014 г.- 60 000,00 лв. и на 30.05.2014 г. -53 
300,00 лв. Сборът на сумите от трите превода дава сумата на предложената цена в 
размер на 125 300лв., която е платена изцяло преди издаване на постановлението от 
31.05.2014 г., с което е възложен процесният имот на купувача „Е. К." ООД, 
представлявано от управителя В.М.. 



Извършените от ЧСИ действия по разгласяването и провеждането на проданта- 
съобразно нормата на чл. 435, ал. .3 ГПК, не могат да бъдат предмет на обжалване, 
поради което и съдът не дължи произнасяне по наведените от жалбоподателите в тази 
насока доводи за нейното опорочаване. Въпреки това следва да се отбележи, че 
според приложените протоколи, обявления за насрочените първа, втора и трета 
публична продан са били поставени на предвидените за това места- съобразно чл.487, 
ал.2 ГПК. За съставените от ЧСИ опис и оценка на имота- предмет на публичната 
продан, видно от книжата по изпълнителното дело, страните по изпълнението, 
включая ипотекарните длъжници, са били уведомени. При съставяне на протокола за 
обявяване на наддавателни предложения не са допуснати от ЧСИ нарушения на чл. 
492 ГПК, като видно от същия- за имота са постъпили две наддавателни предложения 
и за негов купувач е обявен наддавачът, предложил най- високата цена. Предложената 
от купувача цена е по- висока от началната цена на имота, т.е. наддавателното 
предложение е валидно направено. Началната цена на имота /при първата продан/ е 
определена с помощта на дадено от вещо лице заключение-съобразно чл. 485 вр. 
чл.468, ал.2 ГПК, като тази оценка е съобразена и при втората продан - съгласно 
чл.494, ал.2 ГПК. Определената от вещо лице в рамките на принудителното 
изпълнение оценка на имота, възприета от ЧСИ като база за определяне цената на 
продаваемия имот, не подлежи на самостоятелно обжалване от страните в 
изпълнителното производство и в частност - от длъжника, тъй като не е след 
изчерпателно изброените в чл. 435 от ГПК обжалваеми действия на ЧСИ. Въз основа на 
протокола за обявяване на купувач и след заплащане на предложената от същия в 
срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК цена на имота е съставено възлагателното 
постановление- предмет на подадените жалби.  

При тези данни настоящата съдебна инстанция намира, че публичната продан по 
процесното изп. дело е проведена при спазване на законовите разпоредби- чл.487- чл. 
496 от ГПК. С надлежно изготвен протокол по чл. 492, ал. 1 от ГПК е обявен за купувач 
наддавачът, предложил най- висока цена на продаваемия имот, който е внесъл същата 
в срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК. Предвид изложеното, не се установява публичната 
продан да не е била извършена надлежно или имотът да не е бил „възложен по най- 
високата предложена цена", поради което и подадените жалби се явяват 
неоснователни и като такива следва да бъдат оставени без уважение. 

Предвид изхода на делото и направените претенции за разноски, такива се 
дължат на взискателя „О.Б.Б." АД, за заплатено адвокатско възнаграждение в размер 
на 200 лв. за изготвяне на възражение срещу жалби с вх. № 14177/23.06.2014 г. от 
ипотекарния длъжник А.И.Г. и с вх. № 14212/23.06.2014 г. от ипотекарния длъжник 
Н.И. Д.. 

Предвид изложените съображения, Софийският градски съд, 

Р Е Ш И : 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 13656 от 16.06.2014 г., подадена от 
длъжника в изпълнителното производство - М.Д.Д., чрез адв. А.Ч., със съдебен адрес: 
гр. С., ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 срещу постановление от 31.05.2014 г. за възлагане на 
недвижим имот по изпълнително дело № 20117900402555 по описа на частен съдебен 
изпълнител Р.М., с рег. № 790 на КЧСИ, с район на действие СГС. 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 14177/23.06.2014 г. от ипотекарния 
длъжник А.И.Г., чрез адв. М.К., със съдебен адрес: гр. С., ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 
срещу постановление от 31.05.2014 г. за възлагане на недвижим имот по изпълнително 
дело № 20117900402555 по описа на частен съдебен изпълнител Р.М., с рег. № 790 на 
КЧСИ, с район на действие СГС. 



ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 14212/23.06.2014 г. от ипотекарния 
длъжник Н.И. Д., чрез адв. А.Ч., със съдебен адрес: гр. С., ул. „П." № **, ет. 1, ап. 1 
срещу постановление от 31.05.2014 г. за възлагане на недвижим имот по изпълнително 
дело № 20117900402555 по описа на частен съдебен изпълнител Р.М., с рег. № 790 на 
КЧСИ, с район на действие СГС. 

ОСЪЖДА А.И.Г., с ЕГН ********** и Н.И. Д., с ЕГН **********, със съдебен 
адрес:*** да заплатят на „О.Б.Б." АД, ЕИК ************ със седалище и адрес на 
управление: гр. С., район „В.", ул. „Св. С." № *, сумата от 200 лв. -разноски по делото 
за заплатено адвокатско възнаграждение. 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. 

2. 


