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      Р Е Ш Е Н И Е
 
 

№ 52/19.04.2021г.                                                               град Бургас
 
 

В ИМЕТО НА НАРОДА
 
 
Бургаски Апелативен съд                                            граждански
състав
На двадесет и четвърти март                                       година 2021
 
В публично заседание в следния състав:

 
                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Събина Христова
                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Калина Пенева
                                                                       2. Кремена
Лазарова                     
                                                        
 

Секретар Марина Димова  
като разгледа докладваното от съдия Кремена Лазарова
в.гр.дело номер 63 по описа за 2021 година, за да се произнесе взе
предвид следното:

Производството по делото е образувано по въззивна жалба вх.
№  266737/11.12.20г. на БОС от „Ю. България“ А. , с ЕИК:
000694749, със седалище и адрес на управление: гр. С., р-н „В“,
ул.“О“ № ** представлявано от Д. Ш. и П. Д. , чрез адв. Св. Ц. ,
служебен адрес: гр. С., 1463, бул.“. №  8*„Б“, против решение №
410/24.11.20г. по т.д. №  424/2019г. на БОС, в частта, с която са
уважени предявените от Г. П. Н. с ЕГН: ********** и П. П. И. с
ЕГН: ********** и двамата с адрес: гр. ****** субективно и
обективно съединени искове, като на основание чл. 124 ГПК съдът
е приел, че не дължат на въззивника сума в размер на **** евро,
представляваща курсова разлика, включена без правно основание в
главницата по договор за банков кредит *****. и е осъдил „Ю.
България“ А. да заплати на всеки един от въззиваемите сумата от
1884.83евро, представляваща недължимо платена
възнаградителната лихва за периода от 10.09.2014г. до 10.09.2019г.
върху главница в размер на 15 727,45 евро. Заявява, че решението
не е правилно. Излага аргументи, позовава се на трайно установена
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съдебна практика, включително и на СЕС. Моли да бъде отменено
в съответните части и бъде постановено ново, с което исковете на
двамата въззиваеми бъдат отхвърлени изцяло. Няма
доказателствени искания. Моли за присъждане на разноски.

Въззиваемите Г. П. Н. и П. П. И. оспорват жалбата в надлежно
депозирания отговор, чрез процесуалния си представител адв. Ф. .
Считат постановеното решение за правилно в обжалваната част и
молят да бъде потвърдено. Също излагат аргументи в защита на
твърденията си. Нямат доказателствени искания. Молят за
присъждане на разноски.

Жалбата е подадена в срока по чл.259 ГПК от легитимирано
лице, депозирана е пред надлежната по правилата на
функционалната подсъдност инстанция, срещу акт, подлежащ на
инстанционен контрол и е допустима.

Пред Окръжен съд – Бургас са предявени обективно и
субективно съединени искове с правно основание чл. 124 ГПК и
чл.55, ал.1, предл.І ЗЗД.

Съдът като взе предвид приложените по делото доказателства,
преценени поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установено
от фактическа и правна страна следното:

Производството пред БОС е образувано по искова молба от Г.
П. Н. и П. П. И. против „Ю. България“ АД. Въззиваемите твърдят,
че на 05.06.2012г. са сключили с Банката договор за кредит ****, с
който им е отпусната сума в размер на **** евро за целите на
пълно погасяване на задълженията им в швейцарски франкове, по
договор за кредит за покупка на недвижим имот *****., сключен
със същата Банка. Излагат, че на основание неравноправни клаузи
от втория посочен договор, получената от тях сума само виртуално
е остойностена в швейцарски франкове, но реално им е
предоставена в лева. Считат, че е било налице недействително
задължение в швейцарски франкове, което е недължимо
рефинансирано за размера на главницата. Твърдят, че новационната
сделка е недействителна и на друго основание - нищожност на
извършената между страните спогодба по невъзможен договор.
Според тях, при рефинансирането, Банката се е обогатила с
курсовата разлика в размер на 15 728 евро, формирана от
продажбата на евро срещу швейцарски франкове. Така кредиторът
е получил и недължима възнаградителна лихва, изчислена върху
горната сума. Излагат подробни доводи в подкрепа на твърденията
си. Молят за решение, с което се установи, че не дължат на Банката
сумата на курсовата разлика, упомената по-горе, както и да бъде
осъдена Банката да им заплати недължимо платената сума на
възнаградителната лихва върху горната главница за периода
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10.09.2014г. – 10.09.2019г. в размер на 3 769.65 евро. Ангажират
доказателства. Молят за решение в горния смисъл, претендират
разноски.

Ответникът оспорва исковете в депозирания отговор по реда и
в срока по чл.367 ГПК. Поддържа, че кредитът е поискан в
швейцарски франкове, отпуснат в същата валута и усвоен от
кредитополучателите в същата валута. Действително, сумата е
получена в лева, но това е станало по нарочна молба от страна на
Н. , Банката да откупи швейцарските франкове и да ги заплати в
лева. След сключването на основния договор от 21.07.2008г.,
страните са сключили две допълнителни споразумения, а на
05.06.2012г. са сключили договора за рефинансиране. Банката се
позовава на неговата действителност, като излага подробни
аргументи. Твърди индивидуалност на клаузите на договора за
кредит за покупка на недвижим имот ****, за сключване както на
първия, така и на втория договор, след конкретна преценка на
възможностите на клиентите да заплащат анюитетните вноски и
при индивидуално посочване на размера на сумата по кредита,
срока на връщане на заема, размера на възнаградителната лихва,
обезпечението за точното изпълнение на задълженията на
кредитополучателите. Банката оспорва и твърденията на Г. Н. и П.
И. за липса на преддоговорна информация относно валутния риск,
който съществува при теглене на кредити във валута, без фиксиран
курс на лева към тази валута. Заявява, че въззиваемите са били
подробно и надлежно запознати с възможностите за промяна и по-
конкретно за увеличение на дължимите от тях месечни анюитетни
вноски при промяна на обменния курс швейцарски франк – лев, но
са предпочели точно тази валута, поради ниския размер на
дължимата годишна лихва по кредита, която значително се е
различавала от тази по жилищни кредити в евро и в лева. Твърди,
че рискът по договора се носи и от двете страни, защото е
възможно валутният курс не само да се повиши, но и да се понижи
и тогава Банката щеше да понесе неблагоприятната последица от
това. Още повече, че не е могла да прогнозира рязката промяна на
валутните курсове и да предвиди драстичното поскъпване на
швейцарския франк спрямо еврото и лева. Излага и други
аргументи, като моли исковете да бъдат отхвърлени. Сочи
доказателства, претендира разноски.

В срока по чл.372, ал.1 ГПК е депозирана допълнителна искова
молба от въззиваемите. Оспорени са въведените от Банката
основания за действителност на договор HL 37246/21.07.2008г.
Уточнено е, че считат, че с него са поели задължение да престират
погасителните вноски във валутата на националното платежно
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средство, в каквато валута е уговорен и усвоен кредитът. Заявяват,
че оспорват единствено клаузата, съгласно която дължимите
анюитетни вноски следва да бъдат остойностени в чуждестранна
валута, понеже това е довело до поставяне в тяхна тежест изцяло
на риска от промените в курса. Поддържат, че договорните клаузи,
уреждащи предоставяне на кредита в швейцарски франкове, са
неравноправни на основание чл.146, ал.1 ЗЗП. По отношение на
договор за кредит №  ****. заявяват, че оспорват единствено
новационната сделка и извършеното превалутиране, съставляващо
спогодба по непозволен договор по смисъла на чл.366 ЗЗД, с който
се урежда спор, произтичащ от прилагане на неравноправни
клаузи.

Против допълнителната искова молба е постъпил отговор с
мотивирани възражения по предявените искове. Релевират се
доводи за действителност на двата, посочени по-горе договора.
Въвеждат се твърдения, аналогични на тези, описани в
първоначалния отговор срещу исковата молба. Твърди се
добросъвестност при сключване на договора от страна на Банката.
Изложени са и други аргументи за отхвърляне на исковете.

Фактическата обстановка по делото е изяснена от окръжния
съд и тя е следната: Видно от приложения на стр.29 договор за
кредит за покупка на недвижим имот ***** Г. Н. , П. П. И. и П. Ив.
И. са кандидатствали за отпускане на кредит и Банката им е
предоставила кредитен лимит в размер на равностойността в
швейцарски франкове на 80 000лева по курс „купува“ за
швейцарския франк към лева на „Ю. и Еф Джи“ А. в деня на
усвояване на кредита както следва: равностойността в швейцарски
франкове на 41 000лв. по курс „купува“ за швейцарския франк към
лева на „Ю. и Еф Джи“ А. в деня на усвояване на кредита за
покупка на недвижим имот и равностойността в швейцарски
франкове на 39 000лв. по курс „купува“ за швейцарския франк към
лева на „Ю. и Еф Джи“ А. в деня на усвояване на кредита за други
разплащания.

Съгласно чл.2 от Договора, разрешеният кредит се усвоява по
блокирана сметка на кредитополучателя Г. И. (Н.), след
представяне на множество документи, основно доказващи
разходването на сумата за покупка на жилище, вписването на
Банката като първи по ред ипотекарен кредитор, както и молба за
превалутиране на сумата по образец на банката. Основният акцент
на клаузата, според съда, е поставен върху гарантиране на целевото
изразходване на отпуснатата сума на кредита за покупка на имот и
спазването на поетото задължение за връщане на кредита, според
условията на договора.
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Съгласно чл.2, ал.3 от същия договор, усвоеният кредит се
превалутира служебно от банката в лева по търговски курс
„купува“ швейцарски франк към лева на банката в деня на
усвояването, която сума в лева се превежда по откритата в банката
сметка на кредитополучателя.

Съгласно договореното - чл.6, ал.2 от същия договор,
кредитополучателите погасяват кредита на месечни вноски във
валутата, в която същият е разрешен и усвоен - швейцарски
франкове, като в случай, че на съответния падеж на погасителна
вноска по главницата и/или лихвата кредитополучателят не е
осигурил дължимата сума в швейцарски франкове по сметката си
по чл. 2, ал. 1, но има средства в лева или евро по свои сметки в
банката, погасяването на кредита може да се извърши от банката
освен във валутата на кредита и в лева или евро след служебно
превалутиране на тези средства в швейцарски франкове по курс
"продава" на банката за швейцарския франк към лева, за което
кредитополучателят с подписването на договора е дал своето
неотменно и безусловно съгласие и оправомощава банката.

Страните не спорят, че по молба вх. № 513/996 от 10.03.2010г.
на Банката от Г. Н. (И.), ипотечният кредит е предоговорен с
приложеното на стр.127 допълнително споразумение от
16.03.2010г., като на кредитополучателите е предоставен 12-
месечен период за облекчено погасяване на общия дълг, така, както
е посочено по чл.ІV от споразумението.

С молба вх. №  513-3034/02.06.2011г. на Банката, Г. Н. (И.) е
поискала ново преструктуриране на кредита с намаляване на
месечната погасителна вноска до размера на 266 CHF, като в
резултат от това е сключено второ споразумение – от 10.06.2011г. –
стр.140, с което всички просрочени вземания на Банката – лихва,
просрочена главница и просрочени такси се преоформят чрез
натрупването им като част от редовната главница, като е
договорено кредитополучателят да ползва 12-месечен период на
облекчено погасяване на дълга.

Горните преструктурирания на дълга са били резултат от
промяната на валутните курсове и постигнатото между страните
съгласие по чл.23, ал.1 и ал.2 от първоначалния договор, че
кредитополучателят, след като декларира, че е запознат и съгласен с
обстоятелството, че промяната на обявения от банката курс купува
и/или продава на швейцарския франк към българския лев, както и
превалутирането по чл. 21 от договора, могат да имат за последица,
включително в случаите на чл. 6, ал. 2, повишаване на размера на
дължимите погасителни вноски по кредита, изразени в лева,
напълно приема да носи за своя сметка риска от такива промени и
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повишаване, както и че е съгласен да поеме всички вреди /
включително и пропуснати ползи/, произтичащи от промяната на
валутните курсове и новите лихви, приложими по превалутирания
кредит.

При изложеното дотук, Апелативен съд Бургас намира, че
следва да обсъди два от спорните въпроси: на първо място каква е
валутата на кредита и на следващо – относно наличието на
неравноправна клауза по договора и по-конкретно – в разпоредбата
на чл.6, ал.2 от него.

По този повод съобрази следното: видно от чл.1 и чл.6 от
договора, предоставена е сума в швейцарски франкове, в
равностойността й в български лева, при поето задължение от
кредитополучателите да извършват погасителните плащания във
валутата, в която кредитът е разрешен и усвоен – швейцарски
франкове. В случай, че към датата на падежа на съответната вноска
не са осигурили дължимата сума в швейцарски франкове по
сметките си, но има суми – в лева или в евро, който могат да бъдат
превалутирани с цел погасяване на съответната вноска, Банката
може служебно да ги превалутира в швейцарски франкове.
Описаните договорни клаузи сочат на заключение, че първото,
въведено от въззиваемите оплакване по исковата молба, за наличие
на поето от тях задължение в лева, което необосновано е
превалутирано в швейцарски франкове и поради това е
недействително, се явява недоказано. Договорните клаузи са
изразени ясно, недвусмислено и достатъчно разбираемо, за да
бъдат преценени като неравноправни. Още повече, че изслушани
пред Окръжния съд по реда на чл.176 ГПК и двамата въззиваеми са
заявили, че преди сключване на договора са разбрали, че дължат
връщане на кредита в швейцарски франкове. Ето защо първото
въведено от въззиваемите оплакване е неоснователно, както приема
и трайно установената съдебна практика – решение №  136 от
20.01.2021г. по т.д. № 1467/2019г. на ВКС, ТК, II т.о., решение №
168 от 29.01.2021г. по т.д. № 2184/2019г. на ВКС, ТК, II т.о., пар.41
от решение по дело С-186/16 СЕС, определение от 22.02.2018г. по
дело С-119/17 СЕС.

Така, при настъпилите след 2008г. промени в световната
икономика и валутните пазари, е настъпило обезценяване на еврото
и съответно на лева, спрямо швейцарския франк и кредитът на
въззиваемите значително се е оскъпил, факти по които страните
нямат никакви спорове.

Спорният въпрос, поставен на следващо място, е дали
декларираното от кредитополучателите в чл.23 от основния
договор, а именно, че са изцяло запознати и разбират
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икономическия смисъл и правните последици на разпоредбите на
чл. 6, ал. 2 и чл. 21-23 от договора, както и че са съгласни с
настъпването им, не ги поставя в неравностойно положение и
обосновава нищожност на клаузата.

За да се произнесе по въведения спор, Бургаският апелативен
съд прие следното: както бе цитирано по-горе в настоящото
решение, кредитополучателите са декларирали, че са запознати и
съгласни с обстоятелството, че промяната на обявения от банката
курс купува и/или продава на швейцарския франк към българския
лев, както и превалутирането по чл. 21 от договора, могат да имат
за последица, включително в случаите на чл. 6, ал. 2, повишаване
на размера на дължимите погасителни вноски по кредита, изразени
в лева и напълно приемат да носят за своя сметка риска от такива
промени и повишаване, както и че са съгласни да поемат всички
вреди /включително и пропуснати ползи/, произтичащи от
промяната на валутните курсове и новите лихви, приложими по
превалутирания кредит.

По този повод и с оглед въведеното в пар.44, 47, 49, 50, 51 и 54
от решение по дело С-186/16 СЕС и вменено задължение на
националния съд за преценка за спазването на изискването за
прозрачност на договорните клаузи, в контекста на разширително
тълкуване, Апелативен съд – Бургас съобрази приетото пред
окръжния съд заключение на назначената ССчЕ. От отговорите по
поставените задачи на в.л. С. А. се установява, че през периода
2000-2007г. швейцарският франк е бил относително стабилен и
стойностите му са варирали между 1.20 – 1.27лв. за франк, с
колебания през 2001г. и 2002г. до 1.34лв. за франк. През 2008г., с
началото на световната финансова криза, търсенето му е нараснало
и и е поскъпнал до 1.31лв. за франк, а през 2010г. – към сключване
на първото допълнително споразумение към договор за кредит за
покупка на недвижим имот HL 37246/21.07.2008г., нивото е
достигнало 1.56лв. за франк. През 2011г. търсенето на швейцарски
франкове рязко е нараснало, т.е. франкът се е оскъпил още повече и
за да бъде овладян процесът, през м.септември, 2011г.
Швейцарската национална банка е въвела праг на обменния курс от
1.20 франка за евро. Така в периода м.септември, 2012г. –
15.01.2015г. франкът е поскъпнал до 1.60 – 1.62лв. за франк, а след
15.01.2015г. е достигнато ниво от 1.95лв. за франк – т.е. почти
равняващо се на курса – лев- евро.

За да установи добросъвестност и прозрачност на
договарянето към датата на сключване на процесния първи
договор, Банката е ангажирала и гласни доказателства. От
показанията на св. С. заемала длъжност „Експерт жилищно
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кредитиране“ към 2008г. се установява, че тя е консултирала
въззиваемите при сключване на договора и им е разяснила, че
курсът на франка не е фиксиран, както на еврото и е възможно да
варира, съответно – да се увеличи. Преддоговорните отношения,
според свидетелката, продължават приблизително месец, през
което време клиентите имат възможност да обмислят договора и да
вземат решение дали да го сключат или да изберат друга
алтернатива. В настоящия случай те, въпреки разясненията,
избрали кредит във швейцарски франкове, защото договорната
лихва била в най-подходящ размер, в сравнение с тази по кредитите
в евро и в лева. Колебанията във валутния курс били забелязани от
самите кредитополучатели, според свидетелката, защото те
виждали, че вноските са различни – понякога в по-висок, а друг път
– в по-нисък размер.

Това се потвърждава и от обясненията на въззиваемите по реда
на чл.176 ГПК. Изслушани пред Окръжния съд и двамата са
заявили, че преди сключване на договора е бил обсъден въпросът
за погасяване на месечните вноски, но въпросът с риска са
разбрали едва, след като започнали да се увеличават дължимите
ежемесечни суми.

Съдът кредитира показанията на св. С. изцяло, като приема, че
тя най-добросъвестно, като експерт кредитиране, е уведомила
кредитополучателите, че е възможно франкът да промени курса си
– например да се увеличи, но няма данни да е обяснила на двамата
въззиваеми подробности относно стойностите на франка в
ретроспективен план, нито да са обсъждани въпросите на
глобалното световно ориентиране към франка, като най-сигурна
към онзи момент валута. Няма данни Н. и И. да са предупредени за
плавното покачване на курса му, считано от 2008г., като съдът да
отчита, че през м.септември, 2011г., т.е. преди сключване на втория
процесен договор за кредит № ****., е въведен прагът на обменния
курс от 1.20 франка за евро или 1.63лв. за франк при фиксинг на
БНБ към сключване на договора: 1.21лв. за франк. Налага се
заключение, че към датата на втория договор франкът е поскъпнал
с почти 30%, което е значителна промяна в курса, понесена до този
момент от въззиваемите.

За да приеме заключителния си извод относно наличието на
неравноправна клауза, включена в чл.23 от договор за кредит за
покупка на недвижим имот *****, съдът съобрази, че съгласно
чл.23, ал.1 кредитополучателите са се съгласили да поемат в своя
тежест риска от промени в курса франк-лев, а също и от
превалутиране, което може да доведе до повишаване на месечната
анюитетна вноска, изчислена в лева, но освен това са се съгласили
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да поемат и всички вреди, включително пропуснати ползи,
произтичащи от промяната на валутните курсове и новите лихви,
приложими по превалутирания кредит.

От горното се налага извод, че изложеното в отговора на
Банката твърдение за споделена отговорност между страните и
понасяне от Банката на риска при намаляване на курса швейцарски
франк – лев, не съответства на договореното по горната клауза,
доколкото кредитополучателите са се съгласили да поемат и
евентуалните пропуснати ползи на въззивника. Освен това, съдът
счита, че средният потребител, относително осведомен и
наблюдателен и съобразителен в разумните граници, както посочва
практиката на СЕС, не би имал представа от общата си култура за
смисъла на „пропуснати ползи“, доколкото това е доста
специфично понятие, неизвестно за широкия кръг от населението.

Ето защо настоящият съд споделя извода на Бургаски окръжен
съд, че чл.23 от договор за кредит за покупка на недвижим имот
*****. съдържа неравноправна клауза, поставяща потребителите на
финансови услуги, каквито безспорно са двамата въззиваеми по
смисъла на § 13, т.1 ДР ЗЗП, в неравностойно положение, като не
им позволява да преценят последиците от горната разпоредба на
договора, а освен това и не предвижда възможност да се откажат от
него, така, както е предвиждал чл.143, т.12 ЗЗП към датата на
сключване на договора и при това положение, съгласно трайно
установената съдебна практика, са неприложими изключенията на
чл.144 ЗЗП.

Общият извод, който се налага от всичко описано и обсъдено
по-горе, е че разпоредбата на чл.23 от договор за кредит за покупка
на недвижим имот **** сочи нищожност на изложените основания.

Въпреки това, при приложение на чл.26, ал.4 ЗЗД следва
останалите клаузи на договора да се считат за действителни,
понеже от изявленията на въззиваемите по реда на чл.176 ГПК се
налага извод, че при първоначално договорените условия по
кредита, те биха сключили договора при началните му параметри.
Ето защо към датата на сключване на втория договор, с поето
задължение от страна на Н. и И. към Банката в евро, сумата следва
да бъде изчислена така, както би била определена без приложение
на разпоредбата на чл.23 от договор за кредит за покупка на
недвижим имот *****

Само за сведение на въззиваемите съдът отбелязва, че
сключването на втория договор не сочи на новация, доколкото не е
налице ясно изразена воля на страните за погасяване на породените
от договора задължения и за поемане в замяна на тях на ново
задължение, различно по основание или предмет, а става въпрос за
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преструктуриране на задължение по договор за банков кредит в
рамките на общия размер на дълга.

Относно определяне на общия размер на дълга следва да се
зачете този курс на швейцарския франк, който е бил актуален към
датата на сключване на основния договор. За да бъде определено
наличието на курсова разлика и нейния размер, съдът се съобрази с
извършената по делото ССчЕ на в.л. С. А. Видно от заключението,
курсовата разлика при рефинансиране на кредита на 04.07.2012г.,
формирана от превалутиране на швейцарски франкове във евра
възлиза на 15 727.45 евро, при курс на франка: 1.1747лв. за 1
швейцарски франк. Горната сума е неоснователно включена в
главницата по договор за кредит №  ****., както е приел с
обжалваното решение и окръжният съд и върху нея за исковия
период 10.09.2014г. – 10.09.2019г. е начислена лихва в размер на
5 188.09 евро.

Във връзка с определяне на спорния размер на недължимо
платените възнаградителни лихви върху сумата от 15 727.45 евро,
въззивникът е поискал назначаване на допълнителна ССчЕ, в която
размерът на лихвата да бъде изчислен, като за процесния период се
приложи договорения от страните размер на възнаградителната
лихва, който за различни периоди, в обема на процесния, е
различен: за периода 10.07.2013г. – 30.06.2016г. е 6.25%; за периода
01.07.2016г. – 09.07.2017г. е 5.7%; за периода 10.07.2017г. –
09.08.2017г. е 5.519%; за периода 10.08.2017г. – 09.02.2018г. е в
размер на 5.48%; от 10.02.2018г. до 09.08.2018г. е в размер на
5.482%; от 10.08.2018г. до 09.10.2019г. е в размер на 3.65%. Освен
това е поискал при определяне на размера на недължимо платените
възнаградителни лихви да се приспадат падежиралите главници.

Така, при съобразяване с поставената от въззивника задача, в.л.
в допълнителното си заключение вх. № 264452/03.11.20г. на БОС, е
приело, че размерът на надвнесената сума възлиза на 2347.32 евро
за процесния период общо за двамата въззиваеми, при приспадане
на падежиралите вноски по главницата.

Настоящият съд споделя извода на окръжния съд, че лихвите
следва да бъдат начислявани върху глобалната сума от 15 727.45
евро, без приспадане на падежиралите вноски по главницата,
защото става въпрос за сума, неоснователно включена към
редовната главница по кредита, върху която неоснователно са
начислявани договорни лихви. Така, по реда на чл.162 ГПК и при
съобразяване с посочените по-горе от въззивника размери на
възнаградителната лихва за различни периоди, в обема на
процесния, Апелативен съд Бургас приема, че размерът на
недължимо платените възнаградителни лихви възлиза на
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4 301.20евро за процесния период общо за двамата въззиваеми. До
тази сума са основателни предявените субективно съединени
искове с правно основание чл.55, ал.1, предл.І ЗЗД.

При така изложеното се налага заключение за потвърждаване
на решението на Бургаски окръжен съд и в тази обжалвана част.

По отношение на разноските: с оглед изхода на спора на
въззивника не се дължат разноски.

По отношение на искането за присъждане на разноски в полза
на двамата въззиваеми, съдът приема, че е приложена фактура за
1500лв., съставена от адв. Ф. , но без данни за начина на плащане и
за реално извършено плащане по нея. Ето защо в тяхна полза няма
да бъдат присъждани разноски.

Мотивиран от изложеното, Апелативен съд – Бургас
 

Р Е Ш И :
 
 

ПОТВЪРЖДАВА решение №  410/24.11.20г. по т.д. №
424/2019г. на БОС, в обжалваните части.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбите на страните за
присъждане на разноски.

Решението подлежи на касационно обжалване в 1-месечен
срок от връчване на препис от него на страните пред ВКС.

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 
ЧЛЕНОВЕ:


