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 в открито заседание 
 
Отделение Първо гражданско 
Вид на дело Гражданско дело 
Номер на дело 26870/2018 
Номер 84568 
Година 2020 
Опреление по чл. 140 ГПК 

 

Дата на съдебния акт 11.05.2020 
Дата на обявяване на съдебния акт 11.05.2020 
Вид заседание открито 
Дата на заседание 06.02.2019 
Председател на състава Борис Динев 
Секретар Теменужка Петрова 
 
Заключване на съдържанието: 

Публикуване в интернет: 
 

  

 
Статистически вид на акта 

 

 
Съдържание: 
 
 
 
град София 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА 
 

Софийски районен съд, ГО, 28 с-в, в публично съдебно заседание на шести 
февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав: 
                                     РАЙОНЕН  СЪДИЯ: БОРИС ДИНЕВ 
 
при секретаря Теменужка Петрова, като разгледа докладваното от  съдията  гр.дело 
№ 26870 по описа за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното: 
Производството по делото е образувано по молба на НИНА МИХАЙЛОВА 



СТАМЕНОВА, ЕГН 6911138274 с адрес: гр. София, бул. „ Никола Вапцаров“, бл. 
18, вх. „А“, ап. 14, представлявана от адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА 
ФИЛИПОВА- вписана в Софийска адвокатска колегия с личен № 1200388410, 
адрес на кантора: гр. София, ул. „Петър Парчевич” № 26, ет. 4, ап. 11 
за признаване за установено на осн чл. 439 ГПК във връзка с чл. 124, ал. 1,2 от 
ГПК; чл. 110, б, в) и чл. 119 ЗЗД спрямо ответника „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 
131001375, адрес: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. „Рачо Петков 
Казанджията” № 4-6, тел: +359 2 9760800; управители: Райна Иванова Миткова - 
Тодорова, че ищецът НИНА МИХАЙЛОВА СТАМЕНОВА, ЕГН 6911138274 с 
адрес: гр. София, бул. „ Никола Вапцаров“, бл. 18, вх. „А“, ап. 14 не 
дължи  следните суми: 19502, 14 лв. главница, ведно със законната лихва от 
22.02.2012 г.,        1057,        75 лв. договорна лихва за        периода 23.09.2010 г.- 
21.02.2012 г.,        2031,        73 лв. наказателна лихва за периода 23.09.2010 г.- 
21.02.2012 г.,        1265,        93 лв. съдебни разноски, за        които ответникът се е 
снабдил с изпълнителен лист по гр. д. № 8973/ 2012 г. по описа на Районен съд 
София, 52 състав поради изтекла погасителна давност за принудителното им 
събиране. 
При условията на евентуалност предявява иск за признаване за установено на осн 
чл. 439 ГПК във връзка с чл. 124, ал. 1,2 от ГПК; чл. 110, б, в) и чл. 119 ЗЗД спрямо 
ответника „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, адрес: гр. София, ж.к. 
Малинова долина, ул. „Рачо Петков Казанджията” № 4-6, тел: +359 2 9760800; 
управители: Райна Иванова Миткова - Тодорова, че ищецът НИНА МИХАЙЛОВА 
СТАМЕНОВА, ЕГН 6911138274 с адрес: гр. София, бул. „ Никола Вапцаров“, бл. 
18, вх. „А“, ап. 14 не дължи същите суми поради изтекла давност. 
Твърди, със заповед от 14.03.2012 г. по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, 
издадени на 16.03.2012 г. по гр. д. № 8973/ 2012 г. по описа на Районен съд София, 
52 състав, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е осъдила доверителката ми 
да заплати следните суми: 19502, 14 лв. главница, ведно със законната лихва от 
22.02.2012 г., 1057, 75 лв. договорна лихва за периода 23.09.2010 г.- 21.02.2012 г., 
2031, 73 лв. наказателна лихва за периода 23.09.2010 г.-21.02.2012 г„ 1265, 93 лв. 
съдебни разноски. 
Банката е образувала на основание изпълнителния лист изп.д.№ 20128380403169 
по описа на ЧСИ Милен Бъзински, peг. № 838 на КЧСИ. „ОБЕДИНЕНА 
БЪЛГАРСКА БАНКА” АД е сключила договор за прехвърляне на вземането на 
„ЕОС МАТРИКС” ЕООД 
По изпълнителното дело са извършени следните валидни изпълнителни действия: 
-        В „Алианц Банк България” са наложили запор по сметката на ищцата на 
18.04.2012 г. 
-        На 19.04.2012 г. е вписан в търговския регистър запор на дружествени дялове, 
собственост на ищцата във „Форум Италия“ ООД, ЕИК 200822706. 
След изтичане на две години, считано от 19.04.2012 г. /датата на последното 
изпълнително действие/ е постъпило само едно плащане на датата 12.12.2014 г. 
чрез принудително събиране на сумата от 53,55 лв. от банковата сметка на ищцата 
с IBAN: BG09BUIN95611000237090 
Счита, че прилагайки общата петгодишна погасителна давност, задължението по 
листа е погасено по давност 
В срока за отговор ответникът по делото не подава такъв. 
В съдебно заседание по делото ищецът чрез процесуалния си представител 
поддържа иска. 
В съдебно заседание по делото ответникът чрез процесуалния си представител 



оспорва иска. 
Съдът като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната 
съвкупност и доводите на страните съобразно изискванията на чл. 235 ГПК, 
намира за установено от фактическа страна следното: 
От приетото като доказателство по делото копие от изп.д.№ 20128380403169 по 
описа на ЧСИ Милен Бъзински, peг. № 838 на КЧСИ се установява, че същото е 
образувано въз основа на изп. лист 16.03.2012 г. по гр. д. № 8973/ 2012 г. по описа 
на Районен съд София, 52 състав, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД. 
Видно от текста на изп.лист съшият е издаден за следните суми: 19502, 14 лв. 
главница, ведно със законната лихва от 22.02.2012 г., 1057, 75 лв. договорна лихва 
за периода 23.09.2010 г.- 21.02.2012 г., 2031, 73 лв. наказателна лихва за периода 
23.09.2010 г.-21.02.2012 г„ 1265, 93 лв. съдебни разноски. 
По из. дело за извършвани следните действия: 
Налагане на запор на вземането по банкова сметка на ищцата към „Алианц Банк 
България” АД, насложен на 18.04.2012 г.; вписан на 19.04.2012 г. в търговския 
регистър запор на дружествени дялове, собственост на ищцата във „Форум 
Италия“ ООД, ЕИК 200822706. 
По изпълнителното дело има искане от взискателя с молба от 10.03.2014 г. и от 
04.10.2017 г.до ЧСИ за налагане на възбрана но няма данни за изпълняване на 
такова действие от ЧСИ. 
На 12.12.2014 г. чрез принудително събиране е събрана сумата от 53,55 лв. 
При така установеното от фактическа страна съдът намира за установено от правна 
страна следното: 
Изложените от ищеца фактически обстоятелства, от които произтича 
претендираното право и формулирания петитум, дават основание на съда да 
приеме, че е сезиран с иск с правна квалификация осн чл. 439 ГПК във връзка с чл. 
124, ал. 1,2 от ГПК; чл. 110, б, в) и чл. 119 ЗЗД. 
Съгласно правилата за разпределение на доказателствената тежест, ответното 
дружество следва да установи по реда на пълното и главно доказване, че спорното 
право е възникнало, както и че давността е прекъсната след издаването на 
изпълнителния лист. 
Ищецът следва да ангажира доказателства за правоунищожаващи, 
правоизключващи или правопогасяващи възражения си срещу съществуването на 
вземането, респективно срещу изискуемостта на вземането. 
Възражението за изтекла погасителна давност е направено от ищеца още в 
исковата молба поради което и е своевременно направено. 
По делото за периода след 18.04.2012 г. няма извършвани изпълнителни действия 
доколкото искането за налагане на възбрани от 2014 и 2017 г. не е изпълнено от 
ЧСИ. Исковата молба по настоящето дело е подадена на 25.04.2018 г. поради което 
и от датата на последното изпълнително действие до датата на завеждане на 
исковата молба са изтекли повече от 5 години. 
Доколкото сумата от 53,55 лв. е бил събрана принудително преди изтичане на 
давността в рамките на изпълнително дело, настоящият съдебен състав намира, че 
същата не е недължими събрана. По делото не е установено кога сумата е била 
запорирана по банковата сметка на ищцата, а само датата на превода към ЧСИ. 
Доколкото по делото не са събрани доказателства за прекъсване на давността било 
чрез признание на задължението, било чрез завеждане на иск за събиране на 
вземането, то вземането и за главницата и за лихвата е погасено по давност поради 
което и исковете следва да бъдат изцяло уважени. 
С оглед изхода на делото на ищеца се следват направените по делото разноски а 



именно: 962 лева разноски за държавна такса и 869,57 лева заплатено адвокатско 
възнаграждение. 
С оглед изхода на делото на ответника се следват направените по делото разноски. 
Предвид изложените съображения, съдът 
 
                
                             Р    Е    Ш    И    : 
 
 
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО на осн чл. 439 ГПК във връзка с чл. 124, ал. 1,2 от 
ГПК; чл. 110, б, в) и чл. 119 ЗЗД спрямо ответника „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 
131001375, адрес: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. „Рачо Петков 
Казанджията” № 4-6, тел: +359 2 9760800; управители: Райна Иванова Миткова - 
Тодорова, че ищецът НИНА МИХАЙЛОВА СТАМЕНОВА, ЕГН 6911138274 с 
адрес: гр. София, бул. „ Никола Вапцаров“, бл. 18, вх. „А“, ап. 14, представлявана 
от адвокат ДЕСИСЛАВА ЛЮБЕНОВА ФИЛИПОВА- вписана в Софийска 
адвокатска колегия с личен № 1200388410, адрес на кантора: гр. София, ул. „Петър 
Парчевич” № 26, ет. 4, ап. 11не дължи на „ЕОС МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 
131001375, адрес: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. „Рачо Петков 
Казанджията” № 4-6, тел: +359 2 9760800; управители: Райна Иванова Миткова - 
Тодорова следните суми: 19502, 14 лв. главница, ведно със законната лихва от 
22.02.2012 г.,        1057,        75 лв. договорна лихва за        периода 23.09.2010 г.- 
21.02.2012 г.,        2031,        73 лв. наказателна лихва за периода 23.09.2010 г.- 
21.02.2012 г.,        1265,        93 лв. съдебни разноски, за които е издаден 
изпълнителен лист по гр. д. № 8973/ 2012 г. по описа на Районен съд София, 52 
състав поради изтекла погасителна давност за принудителното им събиране. 
ОСЪЖДА НИНА МИХАЙЛОВА СТАМЕНОВА, ЕГН 6911138274 с адрес: гр. 
София, бул. „ Никола Вапцаров“, бл. 18, вх. „А“, ап. 14 да заплати на „ЕОС 
МАТРИКС” ЕООД, ЕИК 131001375, адрес: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. 
„Рачо Петков Казанджията” № 4-6, тел: +359 2 9760800; управители: Райна 
Иванова Миткова - Тодорова сумата от 1831,56  лв. разноски по делото на осн. чл. 
78, ал. 1 от ГПК. 
Решението подлежи на обжалване пред СГС в двуседмичен срок от съобщението 
до страните. 
 
 
                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ:                 
 


