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СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, I Гражданско отделение, 167 състав, в открито съдебно 
заседание на първи април през две хиляди двадесет и първа година, в състав: 

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:  КРИСТИЯН ТРЕНДАФИЛОВ 

 

при участието на секретаря Албена Китанова, като разгледа докладваното от съдия 
Трендафилов гражданско дело № 59827 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе 
предвид следното: 

 

Производството е по реда на чл. 124 ГПК вр. чл. 439 ГПК. 

Образувано е по искова молба, подадена от Н. В. С., чрез адв. Ф., с която е предявен 
срещу  [фирма] отрицателен установителен иск с правно основание чл. 439 ГПК вр. чл. 
124, ал. 1 ГПК за признаване за установено, че ищецът не дължи на ответника 
следните суми: 3224,82 лв., представляваща главница по договор за издаване на 
кредитна карта „Р.“ от 23.05.2007 г., ведно със законната лихва за периода от 
04.10.2013 г. до изплащане на вземането; 834,95 лв., представляваща договорна 
възнаградителна лихва за периода от 15.08.2011 г. до 06.05.2013 г.; 600,98 лв., 
представляваща наказателна лихва за периода от 15.09.2011 г. до 03.10.2013 г.; 93,21 
лв., представляваща държавна такса и 279 лв., представляваща възнаграждение за 
юрисконсулт, за които суми е издаден изпълнителен лист от 21.12.2013 г. по ч.гр.д. № 
41826/2013 г. по описа на СРС, ГО, 30 състав и е образувано изпълнително дело № 
140/2014 г. по описа на ЧСИ М. Ц.. 

Ищецът твърди, че с изпълнителен лист от 21.12.2013 г., издаден въз основа на заповед 
за изпълнение по чл. 417 ГПК по гр.д. № 41826/2013 г. по описа на СРС, 30 състав, бил 
осъден да заплати на  [фирма] солидарно с Б. К. С., Д. Л. С. и К. Н. С. горепосочените 
суми. Въз основа на изпълнителния титул  [фирма] образувало изп.д. № 140/2014 г. по 
описа на ЧСИ М. Ц., като на 27.08.2014 г. органът по принудително изпълнение 
насочил изпълнението върху вземания на ищеца от няколко банкови институции, до 
които изпратил запорни съобщения. С електронно съобщение от 19.02.2014 г. до 
частния съдебен изпълнител, взискателят го бил уведомил, че някой от длъжниците 
изплащал доброволно дълга на банката и поискал справка за актуалния размер на 
дълга. По изпълнителното дело било приложено споразумение от 24.02.2014 г., по 
силата на което Б. К. С. се задължил да изплаща на кредитора  [фирма] вземанията по 
изпълнителния лист. Поддържа още, че на 09.01.2017 г. дружеството  [фирма] 
поискало от частния съдебен изпълнител да прекрати изпълнителното дело, поради 
пълно погасяване на задълженията на Б. К. С., Н. В. С., Д. Л. С. и К. Н. С., след 



заплащане на дължимите към органа по изпълнение пропорционални такси и 
служебно да вдигне наложените възбрани и запори. Твърди, че с молба от 12.01.2017 г. 
дружеството  [фирма] уведомило ЧСИ Ц., че с рамков договор за продажба и 
прехвърляне на вземания от 11.11.2016 г. и конкретен договор за цесия от 23.12.2016 г. 
дългът е бил прехвърлен на  [фирма]. Сочи, че с молба от 30.03.2017 г. дружеството – 
ответник е поискало да замести  [фирма] по изпълнителното дело, като бъде 
конституирано в качеството на цесионер, придобил процесните вземания, като 
взискател по делото. Твърди, че с молба от 21.09.2019 г. ответникът  [фирма] е поискал 
от частния съдебен изпълнител да запорира дружествените дялове в  [фирма], 
собственост на Н. С. и да наложи запор на вземането му от същото дружество за 
трудово възнаграждение. Поддържа, че вземанията на ответника, материализирани в 
изпълнителния лист, били погасени по давност Последните изпълнителни действия 
били от 27.08.2014 г., като поради неизвършване на други изпълнителни действия 
върху имуществото на Н. С., спрямо него на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК делото е 
било перемирано на 27.08.2016 г. Поради това искането на ответника от 21.09.2017 г. 
за налагане на запор върху трудовото възнаграждение на ищеца не можело да има за 
правен ефект прекъсване на давността, тъй като не почивало на съществуващо и 
валидно изпълнително производство. От момента на перемпцията всички предприети 
действия за събиране на дълга били лишени от правно основание, доколкото били 
извършени, след като изпълнителното дело било прекратено по силата на закона. Ето 
защо моли съда да уважи предявените искове. В условията на евентуалност моли съда 
да признае за установено, че ищецът не дължи на ответника посочените по – горе 
суми, поради пълното погасяване чрез плащане на вземанията по изпълнителния лист 
от 21.12.2013 г. Претендира разноски. 

В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба. В 
проведеното на 15.10.2020 г. открито съдебно заседание процесуалният представител 
на ответника навежда доводи за недопустимост на предявените искове. 

Софийски районен съд, след като взе предвид становищата на страните и 
ангажираните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, 
намери за установено следното от фактическа страна: 

Безспорно е между страните, а и от събраните писмени доказателства по делото се 
установява, че на 21.12.2013 г. в полза на  [фирма] е бил издаден изпълнителен лист 
срещу Б. К. С., Н. В. С., Д. Л. С. и К. Н. С. въз основа на заповед за изпълнение от 
21.12.2013 г. на парично задължение по чл. 417 ГПК по ч. гр. дело № 41826/2013 г. по 
описа на Софийски районен съд, ГО, 51 състав, за осъждане на длъжниците да 
заплатят солидарно на кредитора следните суми: 3224,82 лв., представляваща главница 
по договор за издаване на национална кредитна карта „Р.“ от 23.05.2007 г., ведно със 
законната лихва за периода от 04.10.2013 г. до изплащане на вземането; изискуема 
редовна лихва в размер на 834,95 лв. за периода от 15.08.2011 г. до 06.05.2013 г.; 
наказателна лихва в размер на 600,98 лв. за периода от 15.09.2011 г. до 03.10.2013 г.; 
93,21 лв., представляваща държавна такса и 279 лв. възнаграждение за юрисконсулт. 

Въз основа на издадения изпълнителен лист кредиторът е подал на 30.01.2014 г. молба 
до частен съдебен изпълнител М. Ц., с рег. № 840 на КЧСИ за образуване на 



изпълнително производство. С молбата, взискателят е възложил по чл. 18 ЗЧСИ 
извършване на действия по принудително събиране на вземанията. Въз основа на 
подадената молба е било образувано изпълнително дело под № 20148400400140, като 
със съобщение с изх. № 2798 от 03.02.2014 г. е била изпратена покана за доброволно 
изпълнение до длъжника Н. В. С., която била връчена на 08.02.2014 г. 

На 03.02.2014 г. от частния съдебен изпълнител били изпратени и запорни съобщения 
за налагане на запори върху евентуално съществуващите сметки на длъжника Н. В. С. 
до множество банки, получени на 06.02.2014 г., като  [фирма] и  [фирма] уведомили 
ЧСИ, че запорите били наложени, като по сметките имало наложени запори по други 
изпълнителни дела, а по клиентските сметки нямало авоари. 

На 03.02.2014 г. от частния съдебен изпълнител било изпратено запорно съобщение до  
[фирма] - работодател на длъжника Н. В. С., получено на 10.02.2014 г., за налагане на 
запор върху трудовото му възнаграждение. С молба от 12.02.2014 г., подадена от А. В. 
– управител на  [фирма], частният съдебен изпълнител е бил уведомен, че Н. С. е 
подал молба за напускане и е напуснал от 07.02.2014 г. 

На 21.02.2014 г. взискателят  [фирма] подал молба, с която поискал от ЧСИ Ц. във 
връзка със сключено споразумение на основание чл. 432, т. 2 ГПК да бъде спряно 
изпълнението по горепосоченото изпълнително дело по отношение на длъжниците, 
между които и Н. В. С., както и да бъдат вдигнати наложените запори. На 24.02.2014 г. 
частният съдебен изпълнител изпратил съобщения до посочените банки, с които 
съобщил, че вдигал наложените запори. 

На 04.04.2014 г. от ЧСИ Ц. било изпратено съобщение до Началника на Сектор „ПП 
КАТ“ при ОД на МВР – С., с което било съобщено, че е наложен запор на автомобил 
марка „Хюндай Т.“, рег.  [рег.номер на МПС] , собственост на Н. В. С.. На същата дата 
– 04.04.2014 г. било изпратено съобщение и до Н. С. за наложения запор на посочения 
автомобил, получено на 13.04.2014 г. 

На 26.08.2014 г. взискателят  [фирма] подал молба, с която поискал от ЧСИ Ц. във 
връзка с прекратено споразумение да възобнови изпълнението по горепосоченото 
изпълнително дело по отношение на длъжниците, в това число и Н. С.. Със същата 
молба било поискано да бъдат наложени запори на трудовите възнаграждения и 
банковите сметки на посочените длъжници. 

На 27.08.2014 г. от частния съдебен изпълнител М. Ц. били изпратени нови запорни 
съобщения за налагане на запори върху евентуално съществуващите сметки на 
длъжника Н. В. С. до множество банки, получени на 01.09.2014 г. 

На 09.01.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която поискало изпълнителното 
дело да бъде прекратено, поради пълното погасяване на задълженията на длъжниците, 
в това число и Н. В. С., след заплащане на дължимите към ЧСИ пропорционални 
такси. 

На 12.01.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която уведомило частния съдебен 
изпълнител, че с рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания от 11.11.2016 



г. и конкретен договор за цесия от 23.12.2016 г.  [фирма] прехвърлило вземанията си 
към длъжниците: Б. К. С., предмет на събиране по посоченото изпълнително дело на 
цесионера  [фирма], считано от 23.12.2016 г. 

На 30.03.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която уведомило частния съдебен 
изпълнител, че с договор за продажба и прехвърляне на вземания от 23.12.2016 г. и 
Приложение 1А към него,  [фирма] в качеството на продавач прехвърлило на  [фирма] 
всички свои вземания от Б. К. С., произтичащи от договор за издаване и ползване на 
национална кредитна карта „Р.“ от 23.05.2007 г., като посочил, че вземането 
преминало в патримониума на цесионера ведно с обезпеченията и другите 
принадлежности, включително с изтеклите лихви. Със същата молба  [фирма] 
поискало на основание чл. 429, ал. 1 ГПК да замести  [фирма] като взискател в 
изпълнителното дело, като изрично оттеглило възлагането по чл. 18 ЗЧСИ. 

На 18.04.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която се позовало на договора за 
цесия, с който били прехвърлени всички вземания, „ведно с привилегиите, 
обезпеченията и другите им принадлежности“, като в тази връзка поискало на 
основание чл. 429, ал. 1 ГПК да замести  [фирма] като взискател в изпълнителното 
дело срещу длъжниците: Н. В. С., Д. Л. С. и К. Н. С., като изрично оттеглило 
възлагането по чл. 18 ЗЧСИ. 

На 19.04.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която оттеглило подадената от 
същото дружество молба от 09.01.2017 г. за прекратяване на изпълнителното дело, 
поради пълно погасяване на дълга. 

На 21.09.2017 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която поискало да бъде наложен 
запор на дружествените дялове на длъжника Н. В. С. в  [фирма]. 

На 11.09.2019 г.  [фирма] подало молба до ЧСИ Ц., с която поискало да бъде наложен 
запор върху вземанията на всички притежавани банкови сметки от длъжника Н. В. С. в  
[фирма]. 

На 12.09.2019 г. от частния съдебен изпълнител М. Ц. било изпратено запорно 
съобщение до  [фирма] за налагане на запор на всички вземания на длъжника Н. В. С..  

Установено е въз основа заключението на вещото лице по допуснатата и изслушана в 
настоящото производство съдебно-счетоводна експертиза, което при преценката му по 
реда на чл. 202 ГПК следва да бъде кредитирано, че с постъпилата от Б. К. С. сума в 
размер на 4900 лв., от вземанията по изпълнителния лист били погасени: присъдените 
лихви в общ размер на 1435,93 лв., съдебни разноски в размер на 522,42 лв., част от 
законовата лихва в размер на 53 лв. и 158,73 лв. – главница. 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира следното от правна 
страна: 

Предявеният отрицателен установителен иск за недължимост на вземане, поради 
изтекла погасителна давност, при липсата на висящо изпълнително производство, 
образувано въз основа на изпълнителен лист, издаден съгласно Заповед за незабавно 



изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК, се явява процесуално 
допустим, в какъвто смисъл е и практиката на ВКС, съдържаща се в определение № 
513/ 24.11.2016 г. по ч. т. д. № 1660/ 2016 г., І т. о. и определение № 410 от 20.09.2018 
г. на ВКС по ч. гр. д. № 3172/2018 г., IV г. о. Възраженията на ответника за 
недопустимост на предявения иск се явяват неоснователни, доколкото правната сфера 
на ищеца се явява накърнена и само въз основа на съществуващия в полза на 
кредитора (бивш взискател) изпълнителен титул, който материализира вземане, 
отричането на което, въз основа на факти, настъпили след приключване на 
производството, в което е издадено изпълнителното основание, ищецът има интерес да 
установи, като безспорен е и интересът му от осуетяване възможността за иницииране 
на ново изпълнително производство, предвид и подадените на 18.04.2017 г., 21.09.2017 
г. и 11.09.2019 г. молби от ответника до ЧСИ Ц., в които е навел доводи, че Н. С. се 
явява длъжник на  [фирма]. В тази връзка са неоснователни доводите на процесуалния 
представител на ответника, че липсвал договор за цесия, с който ответникът да е 
придобил вземане срещу ищеца. Както се изясни, в подадената на 18.04.2017 г. молба 
до ЧСИ Ц.  [фирма], чрез адв. Д., изрично се е позовало на договора за цесия, с който 
били прехвърлени всички вземания, „ведно с привилегиите, обезпеченията и другите 
им принадлежности“, като е поискало на основание чл. 429, ал. 1 ГПК да замести  
[фирма] като взискател в изпълнителното дело срещу длъжниците: Н. В. С., Д. Л. С. и 
К. Н. С.. Останалите възражения на ответника, релевирани за пръв път в писмената 
защита, са преклудирани, тъй като в срока по чл. 131 ГПК същият не е подал отговор 
на исковата молба (арг. чл. 133 ГПК). 

Предмет на производството по чл. 439, вр. чл. 124, ал. 1 ГПК е съществуването на 
изпълняемото материално право, за което е издаден изпълнителен титул, а не 
законосъобразността на провежданото изпълнение. Изпълняемото материално право 
обхваща вземанията, така както са посочени в изпълнителния титул, а защитата може 
да се основава единствено на обстоятелства, настъпили след приключване на 
съдебното дирене в производството, в което е издадено изпълняваното решение, тъй 
като за фактите към този момент се формира силата му на пресъдено нещо, 
респективно след срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК в заповедното производство, тъй като 
към датата неговото изтичане настъпва преклудиращото действие за сочене на 
възражения.  

Съгласно чл. 125, ал. 1 ЗЗД прекъсването и спирането на давността срещу един 
солидарен длъжник не произвежда действие спрямо останалите съдлъжници. Това 
означава, че преценката относно осъществяването на факти, довели до 
прекъсване/спиране на давността, в настоящия случай следва да се направи 
единствено спрямо длъжника-ищец Н. В. С.. 

В разглеждания случай ищецът основава отрицателните си установителни искове на 
погасителна давност, текла от последното изпълнително действие по образуваното 
изпълнително дело № 20148400400140, като сочи, че същото било прекратено на 
основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК. Т. е. претенциите са основани на новонастъпили 
факти, което съответно обуславя наличието на правен интерес за ищеца да претендира 
по исков ред установяване на несъществуването на изпълняемите права. 



Предвид това, че е предявен от ищеца отрицателен установителен иск, при 
разпределение на доказателствената тежест съгласно чл. 154 ГПК, в тежест на 
ответника е да докаже, че разполага с вземане в претендирания размер, което подлежат 
на принудително изпълнение, вкл. извършването на действия по спиране или 
прекъсване на течащата срещу вземането погасителна давност по смисъла на ЗЗД. 

Настоящият съдебен състав счита, че при осъществяването на принудително 
изпълнение въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение, 
изпълняемото право е облечено в изпълнителна сила, която възниква в 
момента на изтичане на срока за възражение по чл. 414, ал. 2 ГПК, в който 
случай съдът служебно издава изпълнителен лист. С влизането в сила на 
заповедта за изпълнение – чл. 416 ГПК, се получава ефект, аналогичен на 
силата на пресъдено нещо и длъжникът не може да релевира възраженията си 
срещу дълга по общия исков ред, извън случаите на чл. 424 ГПК и чл. 439 ГПК, 
тъй като същите са преклудирани, с което се получава ефект на окончателно 
разрешен правен спор за съществуване на вземането – арг. и от чл. 371 ГПК, 
поради което и намира приложение разпоредбата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД – 
срокът на новата давност е всякога пет години.  Неподаването на възражение 
в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК може да се приравни по правни последици на 
признание на вземането от длъжника по чл. 116, б. "а" ЗЗД – целта на 
регламентираното в действащия ГПК заповедно производство е да се 
установи дали претендираното вземане е спорно, а признанието на дълга 
може да бъде изразено и с конклудентни действия, доколкото същите 
манифестират в достатъчна степен волята на длъжника да потвърди 
съществуването на конкретен дълг към кредитора – виж например Решение № 
100 от 20.06.2011 г. на ВКС по т. д. № 194/2010 г., II т. о., ТК, Решение № 131 
от 23.06.2016 г. на ВКС по гр. д. № 5140/2015 г., ІV г. о., ГК. 

По изложените съображения съдът намира, че нормата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД 
следва да намери приложение и по отношение на вземане, за което е налице 
влязла в сила заповед за изпълнение поради неподаване на възражение от 
страна на длъжника в срока по чл. 414, ал. 2 ГПК (в този смисъл са Решение № 
1057 от 13.02.2019 г., постановено по в. гр. д. № 5532/2018 г. по описа на СГС, 
ГО, II – „Е“ въззивен състав; Решение № 2532 от 23.04.2020 г. постановено по 
в. гр. д. № 10580/2019 г. по описа на СГС, ГО, III – „Б“ въззивен състав, 
Решение № 791 от 24.04.2013 г., постановено по в.гр.д. № 3948/2012 г. по 
описа на САС, недопуснато до касационно обжалване с определение № 310 от 
27.02.2014 г. по гр.д. № 6240/2013 г. по описа на ВКС, III г.о.; Решение № 3857 
от 12.06.2018 г., постановено по в. гр. д. № 2731/2018 г. по описа на СГС, ГО, 
IV – „А“ въззивен състав; Решение № 577 от 26.01.2018 г., постановено по в. гр. 
д. № 5723/2017 г. по описа на СГС, ГО, II – „В“ въззивен състав; Решение № 
5246 от 14.07.2017 г. по гр. д. № 2532/2017 г. по описа на СГС, ГО, II – „Е“ 
въззивен състав и др.).  

В този смисъл и с оглед нормата на чл. 117, ал. 2 ЗЗД, считано от – 25.02.2014 
г. влизането в сила на процесната заповед за изпълнение, издадена на 



21.12.2013 г., връчена на 08.02.2014 г., е започнала да тече нова петгодишна 
давност. 

Според разпоредбата на чл. 116, б. "в" ЗЗД, давността се прекъсва с 
предприемането на действия за принудително изпълнение на вземането. 
Съгласно задължителните за съдилищата разяснения, дадени в т. 10 от 
Тълкувателно решение № 2/2013 г. на ВКС по тълк. дело № 2/2013 г., ОСГТК, 
прекъсва давността предприемането на кое да е изпълнително действие в 
рамките на определен изпълнителен способ (независимо от това дали 
прилагането му е поискано от взискателя или е предприето по инициатива на 
частния съдебен изпълнител по възлагане, съгласно чл. 18 ЗЧСИ), като 
примерно и неизчерпателно са изброени изпълнителните действия, 
прекъсващи давността, в т. ч. налагане на запор. Взискателят има задължение 
със свои действия да поддържа висящността на изпълнителния процес, 
извършвайки изпълнителни действия, изграждащи посочения от него 
изпълнителен способ, включително като иска повтаряне на неуспешните 
изпълнителни действия и прилагането на нови изпълнителни способи. В 
изпълнителния процес давността не спира, именно защото кредиторът може 
да избере дали да действа (да иска нови изпълнителни способи, защото все 
още не е удовлетворен), или да не действа (да не иска нови изпълнителни 
способи). Когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни 
действия в продължение на две години, изпълнителното производство се 
прекратява на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК по право, без значение дали и 
кога съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на 
принудителното изпълнение, тъй като актът има само декларативен, а не 
конститутивен характер. Поради това новата давност започва да тече не от 
датата на постановлението за прекратяване на изпълнителното производство, 
а от датата на предприемането от страна на взискателя на последното по 
време валидно изпълнително действие.  

Прекратяването на изпълнителното производство поради т. нар. „перемпция” 
настъпва по силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи 
в постановлението си вече настъпилото прекратяване, когато установи 
осъществяването на съответните правно релевантни факти. Без правно 
значение е дали съдебният изпълнител ще постанови акт за прекратяване на 
принудителното изпълнение и кога ще направи това, тъй като този акт има 
само декларативен, а не конститутивен ефект. Каквото и да е основанието за 
прекратяване на изпълнителното производство, всички предприети по него 
изпълнителни действия се обезсилват по право /с изключение на 
изпълнителните действия, изграждащи тези изпълнителни способи, от 
извършването на които трети лица са придобили права и редовността на 
извършените от трети задължени лица плащания - така Решение № 45 от 
30.03.2017 г. на ВКС по гр. д. № 61273/2016 г., IV г.о.За прекъсването на 
давността е от значение единствено на коя дата е било предприето 
последното валидно изпълнително действие и дали от тази дата са изминали 
повече от пет години, за да се приеме, че вземането, което е предмет на 



принудително изпълнение е погасено поради давност (Решение № 325 от 
13.01.2016 г., постановено по гр.д. № 2783/2015 г. по описа на ВКС,III г.о.).  

В частност въз основа на събраните по делото доказателства следва да се 
приеме, че последните валидни изпълнителни действия по образуваното 
изп.д. № 20148400400140 са изпратените на 27.08.2014 г. съобщения до 
множество банки за налагане на запори върху евентуално съществуващите 
сметки на длъжника. Считано от тази дата е започнал да тече срокът по чл. 
433, ал. 1, т. 8 ГПК, който е изтекъл на 27.08.2016 г. Ето защо, независимо от 
обстоятелството, че съдебният изпълнител не е постановил акт за 
прекратяване на принудителното изпълнение поради настъпила "перемпция", 
от събраните по делото доказателства се установява, че процесното 
изпълнително производство е било прекратено по право – чл. 433, ал. 1, т. 8 
ГПК, считано от 28.08.2016 г. Съгласно цитираните по – горе решения на ВКС, 
новата петгодишна давност е започнала да тече от датата на последното 
валидно изпълнително действие – 27.08.2014 г. В периода от 27.08.2014 г. до 
изтичането на петгодишния период по чл. 117, ал. 2 ГПК на 27.08.2019 г., не е 
установено прекъсване на давността (а доказателствената тежест в тази 
насока е била на ответника). Извършените действия след датата на 
прекратеното по право изпълнително производство не могат да прекъснат 
давността (в този смисъл са Решение № 42 от 26.02.2016 г., постановено по гр. 
д. № 1812/2015 г. по описа на ВКС, IV г.о., Решение № 261486 от 1.12.2020 г. 
на СГС по в. гр. д. № 12066/2019 г. и др.). Погасени по давност са и останалите 
вземания на основание чл. 119 ЗЗД, според която разпоредба с погасяване на 
главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни 
вземания. 

По отношение на доводите на процесуалния представител на ответника за 
приложимост на задължителните указания на ППВС № 3/18.11.1980г. до 
26.06.2015 г., следва да се отбележи, че според преобладаващата практика на 
ВКС, давността върху вземания, предмет на изпълнително дело, образувано 
преди 26.06.2015 г., тече от момента на последното валидно изпълнително 
действие, тъй като давност в изпълнителния процес тече. Изоставя се 
разбирането, прието в ППВС № 3/1980 г., че давността не тече във висящия 
изпълнителен процес, включително по отношение на изпълнителни дела, 
образувани преди 26.06.2015 г. (в този смисъл са Решение № 45 от 30.03.2017 
г. на ВКС по гр. д. № 61273/2016 г., IV г.о., Решение № 131/23.06.2016 г. по гр. 
д. № 5140/2015 г. на ВКС, IV г.о., Решение № 12/02.06.2016 г. по т. д. № 
3788/2014 г. на ВКС, I т.о., Решение № 451/29.03.2016 г. по гр. д. № 2306/2015 
г. по описа на ВКС, IV г.о., Решение № 269/03.02.2016 г. по гр. д. № 795/2012 г. 
на ВКС, III г.о., Решение № 209/02.02.2016 г. по т. д. № 1248/2013 г. на ВКС, I 
т.о., Решение № 325 от 13.01.2016 г., постановено по гр.д. № 2783/2015 г. по 
описа на ВКС, III г.о., и други). 

Ето защо предявеният отрицателен установителен иск е основателен и следва 
да бъде уважен. 



По разноските: 

При този изход на спора, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, право на разноски 
има само ищецът. Същият е представил доказателства за направени разноски 
за държавна такса в размер на 201,32 лв., за възнаграждение за ССчЕ в 
размер на 250 лв. и за адвокатско възнаграждение в размер на 700 лв., т.е. 
общо 1151,32 лв., които следва да му бъдат присъдени. 

Така мотивиран, настоящият състав на Софийски районен съд   

 

Р Е Ш И : 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от Н. В. С., ЕГН [ЕГН], с адрес: 
[населено място],[жк],  [улица], срещу  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със седалище и 
адрес на управление: [населено място],  [улица], ет. 2, ап. 8, представлявано 
от М. С., отрицателен установителен иск с правно основание чл. 439, ал. 1 вр. 
чл. 124, ал. 1 ГПК, че Н. В. С. не дължи на  [фирма] следните суми: 3224,82 лв., 
представляваща главница по договор за издаване на кредитна карта „Р.“ от 
23.05.2007 г., ведно със законната лихва за периода от 04.10.2013 г. до 
изплащане на вземането; 834,95 лв., представляваща договорна 
възнаградителна лихва за периода от 15.08.2011 г. до 06.05.2013 г.; 600,98 лв., 
представляваща наказателна лихва за периода от 15.09.2011 г. до 03.10.2013 
г.; 93,21 лв., представляваща държавна такса и 279 лв., представляваща 
възнаграждение за юрисконсулт, за които суми е издаден изпълнителен лист 
от 21.12.2013 г. по ч.гр.д. № 41826/2013 г. по описа на СРС, ГО, 30 състав и е 
образувано изпълнително дело № 140/2014 г. по описа на ЧСИ М. Ц.. 

ОСЪЖДА  [фирма], ЕИК:[ЕИК], със седалище и адрес на управление: 
[населено място],  [улица], ет. 2, ап. 8, представлявано от М. С., да заплати на 
Н. В. С., ЕГН [ЕГН], с адрес: [населено място],[жк],  [улица], на основание чл. 
78, ал. 1 ГПК, сумата от 1151,32 лв., представляваща сторените в 
производството пред СРС разноски.  

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Софийски градски съд в 
двуседмичен срок от връчване на препис на страните. 

 

 

 

 

 



                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

 

 


