
ОТГОВОРИ НА КАЗУС № 1: 

1. Възражението на „Иванов“ЕООД за нищожност на продажбата на ипотекирания имот 
между „Инвест“ООД и „Иванов“ЕООД е неоснователно. Към органното представителство 
на търговските дружества при сключване на търговска сделка от едно и също лице, като 
органен представител по силата на закона на две търговски дружества, не се прилага 
забраната на чл.38, ал.1 от ЗЗД – т.2 от ТР № 3/2013год. на ОСГТК на ВКС. 

2. Възражението е неоснователно, защото „Иванов“ЕООД понася последиците от 
насочването на принудителното изпълнение единствено в качеството си на собственик 
на имота, върху който е учредена ипотека за обезпечение вземанието на банката срещу 
Иван Иванов, т.е. „Иванов“ЕООД има качеството на ипотекарен длъжник. Съгласно 
чл.173, ал.1 от ЗЗД, кредитор, чието вземане е обезпечено с ипотека има право да се 
удовлетвори по предпочитание от цената на ипотекирания имот, в чиято собственост и 
да се намира той. 

3. Давността на вземанията на банката не е изтекла. При постигнато съгласие плащането на 
дължимата сума да е разделено на погасителни вноски с падежи на определени дати, 
отделните вноски не стават автоматично сбор от отделни, периодично дължими 
плащания. Задължението продължава да бъде само едно и крайният срок за 
погасяването му е падежът на последната разсрочена вноска или моментът, в който е 
обявена предсрочната изискуемост – ТР № 5/2019год. на ОСГТК на ВКС. Падежът на 
вземането е 25 януари 2020год., поради което давността не е изтекла. Същата е и 
прекъсната с предприемането на действия по принудително изпълнение – налагане на 
възбрана на 25 февруари 2020год. – т.10 от ТР № 2/2013год. на ОСГТК на ВКС. 

4. Действията на съдебният изпълнител по описа и публичната продан на ипотекирания 
имот са незаконосъобразни, защото са били извършени след като изпълнителното 
производство се е прекратило поради перемция. В процесният случай взискателят не е 
поискал извършването на изпълнителни действия за период повече от две години след 
последното – вписването на възбраната на 25 февруари 2020год., а съгласно чл.433, ал.1, 
т.8 от ГПК това основание е достатъчно за автоматично, ipso jure, прекратяване на 
изпълнителното производство /т.нар. перемция/ - т.10 от ТР № 2/2013год. на ОСГТК на 
ВКС. Прекратяването на изпълнителното производство поради перемция настъпва по 
силата на закона, а съдебният изпълнител може само да прогласи в постановление 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. 

5. Жалбата на „Иванов“ЕООД, насочена срещу действията на съдебния изпълнител, 
съгласно чл.436, ал.1 от ГПК е подсъдна на окръжния съд по мястото на изпълнение, 
който в случая е Софийски градски съд. 

 

 

 

 

 


