
Решение № 215 от 11.01.2019 г. по в. гр. д. № 13922 / 
2018 г. на ГО ЧЖ I състав на Софийски градски съд 

Чл. 250 ГПК 
Чл. 407 ГПК 
Чл. 407, ал. 2 ГПК 
Чл. 435 ГПК 
Чл. 435, ал. 2, т. 7 ГПК 
Чл. 79 ГПК 
Чл. 79, ал. 1 ГПК 
Чл. 79, ал. 1, т. 1 ГПК 
Чл. 10, т. 1 НАРЕДБА№1/ 09.07.2004Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА 

АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Чл. 10, ал. 1, т. 1 НАРЕДБА№1/ 09.07.2004Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА 

АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
Чл. 10, ал. 1, т. 2 НАРЕДБА№1/ 09.07.2004Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ РАЗМЕРИ НА 

АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА 

ЧЛЕНОВЕ: ЕКАТЕРИНА СТОЕВА 

ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ 

Разгледа докладваното от съдия Стоева ч.гр.д.№ 13922/2018г. по описа на съда 
и за да се произнесе взе предвид следното: 

Производство по реда на чл.435 ГПК. 

Подадена е жалба от "ДЗИ-О.З." ЕАД гр.София против постановление от 
20.09.2018г. на ЧСИ В.М., с район на действие СГС, обективирано в покана за 
доброволно изпълнение по изп.д.№ 20188600401388 в частта за разноските. 

Жалбоподателят излага, че изпълнителното дело е образувано въз основа 
изпълнителен лист, издаден по невлязло в сила съдебно решение, поради което 
подлежи на прекратяване, а всички събрани по него суми подлежат на връщане на 
дружеството. Сочи, че многократно канил взискателя, както при извънсъдебното 
предявяване на застрахователната претенция по чл.380 КЗ, така и в хода на съдебното 
производство да посочи банкова сметка, ***и. Това не било изпълнено въпреки 
направеното признание на иска с отговора на исковата молба, изразената готовност да 
плати и задължаването на ищеца от съда да посочи такава, поради което счита, че не 
е станал повод за образуване на изпълнителното дело и не дължи разноски. В тази 
връзка твърди, че обжалвал разпореждането за издаване на изпълнителен лист. В 
условията на евентуалност възразява относно размера на адвокатското 
възнаграждение на взискателя от 2559лв. поради прекомерност. Навежда, че липсват 
доказателства за неговото плащане, делото не се отличава с фактическа и правна 
сложност предвид обстоятелството, че погасил задълженията в срока за доброволно 
изпълнение, както и с оглед липсата на извършени изпълнителни действия от 
пълномощника извън подаването на молба на образуване на изпълнителното дело. По 
тези причини ако и да дължи разноски за адвокатско възнаграждение, то следва да се 
намали до предвидения в чл.10, т.1 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения до сумата 200лв. Твърди, че не дължи такси 
по т.26 от ТТР в полза на ЧСИ, тъй като плащането им е обусловено от събраната сума, 
каквото в случая не било налице поради погасяване на задължението в срока за 
доброволно изпълнение. 

Взискателят Е.Ф.С.не изразява становище по жалбата. 



В мотивите си ЧСИ .М., с район на действие СГС, изразява становище за 
неоснователност на жалбата по съображения, че не е в компетентността на съдебния 
изпълнител да преценява процесуалните действия и/или бездействия на страните в 
исковия процес, в частност дали ответникът е станал повод за образуване на делото, а 
осъществява своята функция по принудително изпълнение на задълженията въз основа 
на издадения изпълнителен лист. Сочи, че процесуалното представителство на 
взискателя обхваща не само подаване на молба за образуване на изпълнително дело, 
но и действия свързани с осъществяване на изпълнителни действия насочени към 
удовлетворяване на вземането. В договора за правна помощ и съдействие е отразено, 
че уговореното възнаграждение е платено в брой деня на сключването имащо 
характер на разписка, удостоверяваща факта на плащането, както и размерът 
съответства на минималния според Наредба № 1/09.07.2004г. размер. По отношение 
възражението за такси по т.26 от ТТРЗЧСИ сочи, че такива се дължат и върху 
платените доброволно суми. 

Съдът, след като разгледа жалбата и прецени данните по делото, намира 
следното: 

В полза на Е.Ф.С.е издаден изпълнителен лист от 07.09.2018г. въз основа 
съдебно решение по гр.д.№ 965/2017г. по описа на СГС, I-12 състав, с който "ДЗИ-О.З." 
ЕАД гр.София е осъден да заплати сумата от 100 000лв. обезщетение за 
неимуществени вреди по чл.432 КЗ и законната лихва от 24.01.2017г. до изплащането. 

По молба на кредитора от 19.09.2018г. е образувано изп.д.№ 20188600401388 по 
описа на ЧСИ .М., с район на действие СГС, с която е поискан запор върху банковите 
сметки на длъжника в "О.Б.Б." АД. Молбата е подадена от упълномощен адвокат с 
приложен договор за правна защита и съдействие с уговорено възнаграждение от 
2559лв. с ДДС. В същия е посочено, че възнаграждението е платено в брой. 

На същата дата 19.09.2018г. до длъжника е изпратена покана за доброволно 
изпълнение, с която дружеството поканено в двуседмичен срок да заплати сумата от 
100 000лв.-главница, 16750лв.-законна лихва от 24.01.2017г. до деня на поканата, 
297.70лв. разноски по изпълнителното дело, такси по т.26 ТТРЗЧСИ от 6 727.42лв., 
както и разноски на взискателя за адвокатско възнаграждение от 2559лв. или общо 
сумата 126 334.12лв. Поканата е връчена на 20.09.2018г. 

На 19.09.2018г. ЧСИ изпратил съобщение до ОББ АД за налагане запор на 
банковите сметки на дружеството в тази банка. 

На 20.09.2018г. взискателят, чрез упълномощения адвокат, поискал да се 
извърши справка в регистъра на БНБ относно открити на длъжника банкови сметки и в 
случай налични такива да бъдат запорирани. Въз основа направената от ЧСИ справка 
на 25.09.2018г. били изпратени запорни съобщения до "Ю.Б." АД, "У.Б." АД, "Т.Б." АД, 
"Р.Б." ЕАД, "Б.П.Б." АД и "Банка ДСК" ЕАД. 

На 21.09.2018г. взискателят, чрез упълномощения адвокат поискал справка в 
КАТ за регистрирани на длъжника МПС и налагане запор върху тях, на 25.09.2018г. 
справка от НАП за дневници по ДДС, а на 26.09.2018г. насрочване опис на движими 
вещи на длъжника, в тази част запорирани МПС. 

На 27.09.2018г. в срока за доброволно изпълнение длъжникът погасил 
задълженията чрез превод по сметка на съдебния изпълнител от запорираните си 
сметки в "ОББ" АД и "Р.Б." ЕАД. 

От приложените към жалбата доказателства се установява, че в срока за отговор 
на исковата молба ответникът "ДЗИ-О.З." ЕАД, като ответник, признал предявените 
против него искове от Е.Ф.С.и Б.Р.А.до сумата от 100 000лв., а за разликата до пълните 
претендирани размери по 200 000лв. ги оспорил като неоснователни. Съдът уважил 



исковете на ищците вцялост. Представена е и депозирана от ответника въззивна жалба 
против решението с вх.№ 84619/18.06.2018г., както и частна жалба от него вх.№ 96-
290/27.09.2019г. против разпореждането за издаване по делото на изпълнителен лист. 

При извършената от съда служебна справка се установява, че на 03.08.2018г. по 
гр.д.№ 965/2017г. по описа на СГС, I-12 състав е постановено решение по чл.250 ГПК, 
с което решението от 22.05.2018г. допълнено като присъдените в полза на ищците 
суми са платими по банкови сметки, конкретизирани в молба от 02.08.18г. 

При така установеното от фактическа страна съдът намира от правна следното: 

Жалбата е подадена в срока по чл.436, ал.1 ГПК, от легитимирана страна и 
против подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител /чл.435, ал.2, т.7 
ГПК/, поради което е процесуално допустима. 

Съгласно чл.426, ал.1 ГПК съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по 
молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или 
друг акт, подлежащ на изпълнение. В случая изпълнителното дело е образувано по 
изпълнителен лист в полза на Е.С.издаден въз основа съдебно решение по гр.д.№ 
965/2017г. по описа на СГС, I-12 състав и това е достатъчно за да се приеме, че е било 
налице валидно правно основание за неговото започване. Дали съдебното решение е 
влязло в сила и в този смисъл представлява подлежащ на изпълнение съдебен акт по 
чл.404 ГПК не е в компетенциите на съдебния изпълнител, а на съда сезиран с 
искането за издаване на изпълнителен лист по реда на чл.406 ГПК. Наведеното в тази 
посока възражение не може да бъде разгледано в настоящото производство с предмет 
обжалване действията на съдебния изпълнител по висящото изпълнително 
производство, а редът за защита на жалбоподателя е обжалване разпореждането за 
издаване на изпълнителен лист по чл.407 ГПК. Отделно от това съгласно чл.407, ал.2 
ГПК обжалването на разпореждането, с което е уважена молбата за издаване на 
изпълнителен лист, не спира изпълнението. 

Разпоредбата на чл.79 ГПК регламентира отговорността за разноски в 
изпълнителното производство като установява, че длъжникът отговаря за тях, освен 
когато делото се прекрати съгласно чл.433 ГПК /длъжникът не е дал повод за 
предявяване на изпълнителния лист, защото е платил дълга преди това/, освен поради 
плащане, направено след започване на изпълнителното производство, когато 
изпълнителните действия бъдат изоставени от взискателя или отменени от съда и 
когато разноските се отнасят до изпълнителни способи, които не са приложени. Тя е 
част от общите правила за разпределение отговорността за разноски по ГПК, в 
основата на които е правото на едната страна да иска, съответно задължението на 
другата страна, дала повод за образуване и водене делото, да плати направените 
разноски. 

Длъжникът е погасил задължението по изпълнителния лист след неговото 
образуване и в срока за доброволно изпълнение. Доводът за приложимост на чл.78, 
ал.2 ГПК вр. чл.79, ал.1 ГПК поради това, че взискателят не изпълнил задължението по 
чл.127, ал.4 ГПК да посочи банкова сметка ***вото производство е неоснователен. 
Същото е изпълнено с молба от 02.08.2018г., в която посочил такава сметка, съответно 
решението на съда, по което издаден изпълнителни лист, допълнено по реда на чл.250 
ГПК вр. чл.236, ал.1, т.7 ГПК по време преди неговото издаване, поради което 
длъжникът е имал обективната възможност да плати преди образуване на 
изпълнителното дело. Като не е сторил това е станала повод за образуването му и 
съобразно чл.79, ал.1, т.1 ГПК дължи разноските по изпълнението. 

Съгласно чл.10, ал.1, т.1 и т.2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните 
размери на адвокатските възнаграждения за процесуално представителство, защита и 
съдействие на страната по изпълнително дело възнаграждението е 200лв. за 



образуване на изпълнително дело и 1/2 от съответните размери посочени в чл.7, ал.2 
за процесуално представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително 
дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания. В случая 
кредиторът е подал молба за образуване на изпълнителното производство чрез 
упълномощен адвокат, поради което му се следват разноски за адвокатско 
възнаграждение в минимално установения размер по чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата от 
200лв. След подаване на молбата за образуване на изпълнително дело чрез 
пълномощника са поискани и други изпълнителни действия насочени към събиране на 
вземането. Погасяването на задълженията е осъществено на 27.09.2018г. чрез суми от 
банкови сметки на длъжника в ОББ АД и "Р.Б." ЕАД след налагане запор върху тях по 
искане на взискателя, поради което, макар и в срока за доброволно изпълнение, 
удовлетворяването е последица от принудително изпълнение. Следователно на 
взискателя се дължат разноски по чл.10, ал.1 т.2 от наредбата. С оглед материалния 
интерес 116 750лв., от които главница от 100 000лв. и 16750лв. обезщетение за забава 
размер на законната лихва, възнаграждението възлиза на сумата 2559лв. с включен 
ДДС /представени доказателства за регистриране на адвоката по ЗДДС/, което 
съответства на минимално установеното в наредбата /1/2 от възнаграждението по 
чл.7, ал.2, т.5 от наредбата/. Именно този размер на възнаграждението е уговорен с 
договора за правна помощ и съдействия, съдържащ и изявление за неговото плащане в 
брой. В тази част има характер на разписка и служи като доказателство за факта на 
плащането. 

Съдебният изпълнител е определил и начислил такси съгласно ТТРЗЧСИ, за 
което съставил подробна сметка и издал фактура съдържащи основанието и размера 
им. Пропорционалната такса т.26 от Тарифата е съответна на събраната сума, като във 
връзка с последното доводите на жалбоподателя са неоснователни. По делото е 
установено, че погасяването на задължението е осъществено от длъжника като 
последица от приложен способ за принудително изпълнение-от запорирани банкови 
сметки. Отделно от това забележката по т.6 към т.26 ТТРЗЧСИ, според която върху 
погасената от длъжника в срока за доброволно изпълнение сума такса не се събира, е 
обявена за нищожна с Решение № 13014/02.10.2015г. на ВАС, ДВ, бр.100/2015г., в сила 
от 18.12.2015г. Това означава, че независимо дали плащането е осъществено в срока 
за доброволно изпълнение длъжникът дължи заплащането на такси по тарифата. 

По изложените съображения жалбата е неоснователна и като такава следва да 
се остави без уважение. 

Водим от горното Софийски градски съд 

Р Е Ш И: 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба на "ДЗИ-О.З." ЕАД, ЕИК *******, със седалище и 
адрес на управление ***, против постановление от 20.09.2018г. на ЧСИ .М., с район на 
действие СГС, обективирано в покана за доброволно изпълнение по изп.д.№ 
20188600401388, в частта за разноските. 

Решението не подлежи на обжалване. 


