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ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 50132/03.11.2022 Ã. ÏÎ Ò. Ä. 
¹ 1959/2021 Ã. ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÀÑÀÖÈÎÍÅÍ 

ÑÚÄ, ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ ÊÎËÅÃÈß, I ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

Договор за це сия, склю чен меж ду це сионер – упъл но мо-
щен ад во кат, и це дент – упъл но мо щи тел на ад во ка та, за взе-
ма не, което е пред мет на ви сящ про цес, по кой то це сионе рът 
осъ ществя ва про це су ал но пред ста ви тел ство на це ден та, е ни-
що жен на ос но ва ние чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД по ра ди на ру ше ние 
на забра на та, уста но ве на в чл. 46 ЗА.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република 
България, Търговска ко ле гия, I от де ле ние, в публич но за се да ние 
на де се ти ок том ври през две хи ля ди два де сет и вто ра го ди на в 
състав:

Председател: Тотка Калчева
Членове: Вероника Николова, Мадлена Желева
със секре тар Валерия Методиева, след ка то из слу ша доклад-

ва но то от съ дия Калчева т. д. № 1959 по опи са за 2021 г., за да се 
произ не се, взе пред вид след но то:

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по ка са цион на жал ба на „Застрахователно дру-

жество ОЗК – Застраховане“ АД, [на се ле но място], сре щу ре ше-
ние № 260081/07.06.2021 г., поста но ве но по в. гр. д. № 548/2020 г. 
от Варненския апе ла ти вен съд, с което е от ме не но ре ше ние 
№ 15/17.02.2020 г., попра ве но с ре ше ние № 260014/28.10.2020 г. 
по т. д. № 37/2019 г. на Окръжен съд – Добрич, и е от хвър лен пре-
дя ве ният от ка са то ра про тив Н. С. В., [на се ле но място], иск за 
приз на ва не за уста но ве но, че от вет ни кът ня ма взе ма не спря мо ка-
са то ра в раз мер на 120 000 лв., пре тен ди ра но на ос но ва ние до го-
вор за це сия от 25.07.2016 г., по си ла та на кой то на от вет ни ка е 



48 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

прехвър ле но взе ма не сре щу застра хо ва те ля за обез ще те ние за не-
иму ществе ни вре ди, пре тър пе ни от це ден та Р. Б. А. във връз ка 
със смър т та на си на ѝ Р. Р. А., настъ пи ла при ПТП на 7.02.2015 г. 
Касаторът под дър жа, че въз зив но то ре ше ние е непра вил но по ра-
ди до пус на ти на ру ше ния на ма те риал ния за кон и на про це су ал-
ни те пра ви ла, и иска до го во рът за це сия да се обя ви за ни що жен, 
ка то се ува жи пре дя ве ният иск и му се при съ дят раз носки те по 
де ло то.

Ответникът Н. С. В. оспор ва жал ба та по съ обра же ния, че до-
го во рът за це сия не е ни що жен. Претендира раз носки по де ло то и 
за явя ва въз ра же ние за пре ко мер ност на уго во ре но то ад во кат ско 
въз награж де ние на насрещ на та стра на.

Третото ли це – по ма гач на стра на та на настоящия ка са тор 
Р. Б. А., [на се ле но място], не взе ма ста но ви ще по жал ба та.

Върховният ка са ционен съд, Търговска ко ле гия, кон ста ти ра 
след но то.

За да поста но ви об жал ва но то ре ше ние, въз зив ният съд е 
приел, че с ре ше ние № 6055/22.08.2017 г. по гр. д. № 11005/2015 г. 
на СГС, обра зу ва но по иско ва мол ба от 24.08.2015 г. от ад во кат 
Н. С. В., „ЗД ОЗК – Застраховане“ АД е осъ де но да запла ти на 
Р. Б. А. на ос но ва ние чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.) су ма та от 120 000 лв., 
пред ставля ва ща застра хо ва тел но обез ще те ние за пре тър пе ни не-
иму ществе ни вре ди – бол ки и стра да ния от смър т та на нейния 
син Р. Р. А., настъ пи ла при ПТП на 7.02.2015 г. С ре ше ние 
№ 187/20.01.2020 г. по в. гр. д. № 500/2018 г. на САС пър во-
инстан цион но то ре ше ние е пот вър де но и съ що то е вляз ло в си ла 
на 1.03.2020 г. По вре ме на ви сящ ността на пър воин стан цион но-
то произ вод ство на 25.07.2016 г. е склю чен до го вор за про даж ба 
на взе ма не, с кой то Р. А. е прехвър ли ла на Н. В. своето взе ма не 
сре щу застра хо ва те ля за обез ще те ние във връз ка с пре тър пе ни те 
от нея иму ществе ни и не иму ществе ни вре ди. Съобщение за це-
сията би ло из гот ве но на 25.07.2016 г., ка то съ що то е вхо ди ра но в 
застра хо ва тел но то дру жество на 29.05.2017 г. С то ва съ об ще ние 
це ден тът А. е уве до ми ла застра хо ва те ля за прехвър ле но то взе ма-
не. На 8.09.2017 г. А. е по ка ни ла застра хо ва те ля за пости га не на 
из вън съ деб на спо год ба с оглед на поста но ве но то към то зи мо-
мент пър воин стан цион но ре ше ние. На 24.08.2018 г. по ка на за 
пла ща не, прид ру же на с до го во ра за це сия, е би ла от пра ве на до 
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застра хо ва те ля и от Н. В. Въззивният съд слу жеб но е кон ста ти рал 
фак ти по де ло то, които обос но ва ва ли необ хо ди мостта от из вър-
шва не на слу жеб на про вер ка за евен ту ал на ни щож ност на до го-
во ра за це сия по ра ди на кър ня ва не на добри те нра ви – неек ви ва-
лент ност на насрещ ни те преста ции. С оглед на пред ста ве но то по 
де ло то „обрат но пис мо“, из да де но от А. и пот вър де но пред съ да 
от нея, въз зив на та ин стан ция е приела, че действи тел на та су ма по 
до го во ра за це сия е 55 000 лв., която е запла те на, а не как то е по-
со че на та це на в до го во ра от 9900 лв. Варненският апе ла ти вен съд 
е из ло жил съ обра же ния, че до го во рът за це сия не е ни що жен, не-
за ви си мо че док три на та и съ деб на та прак ти ка приема ли, че взе-
ма не то за обез ще те ние за не иму ществе ни вре ди би ло непрехвър-
ли мо, тъй ка то в слу чая взе ма не то на А. е въз ник на ло с настъп ва-
не то на не поз во ле но то увреж да не, а към мо мен та на сключ ва не 
на до го во ра за це сия тя е напра ви ла пре ценка та си и го е пре дя ви-
ла по съ де бен ред чрез пряк иск сре щу застра хо ва те ля. Според 
ре ша ва щия състав пред мет на це сията мо гат да бъ дат и спор ни и 
опре де ля еми от съ да по раз мер пра ва, ка то към мо мен та на поста-
но вя ва не на ре ше нието взе ма не то би ло приз на то с вляз ло в си ла 
съ деб но ре ше ние и опре де ле но по раз мер. Мотивите на кре ди то-
ра да про да де взе ма не то си при усло вията на до го во ра на своя 
ад во кат, как то и послед ният да за ку пи взе ма не то на своя клиент 
не би ли от но си ми към действи тел ността на до го во ра за це сия при 
съ поста вя не то му с им пе ра тив ни те пра ви ла и добри те нра ви. 
Апелативният съд е по со чил, че ня ма ло на ве де ни твър де ния за 
на ру ше ние на чл. 40, ал. 5 ЗА, а те би ха има ли от но ше ние са мо 
към спаз ва не на Етичния ко декс на ад во ка та, но не и към действи-
тел ността на до го во ра за це сия. Цесията би ла над леж но съ об ще на 
от це ден та на 29.05.2017 г., по ра ди което искът е от хвър лен.

С опре де ле ние № 439/14.07.2022 г. ВКС до пус на ка са цион но 
об жал ва не на ос но ва ние чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по уточ не ния от 
съста ва на ВКС въпрос: „Нищожен ли е до го вор за це сия, склю-
чен меж ду це сионер – упъл но мо щен ад во кат, и це дент – упъл но-
мо щи тел на ад во ка та, за взе ма не, което е пред мет на ви сящ про-
цес, по кой то це сионе рът осъ ществя ва про це су ал но пред ста ви-
тел ство на це ден та?“.

Становището на съста ва на ВКС произ ти ча от след но то.
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За осъ ществе но про це су ал но пред ста ви тел ство на ад во ка та 
се дъл жи въз награж де ние, което мо же да се до го во ри в аб со лют-
на су ма и/ или про цент вър ху опре де лен ин те рес съглас но чл. 36, 
ал. 4 от Закона за ад во ка ту ра та, с из клю че ния за на ка за тел ни де ла 
и граж дан ски де ла с не ма те риален ин те рес. Нормата е въз произ-
ве де на в чл. 14, ал. 5 от Етичния ко декс на ад во ка та, а спо ред 
чл. 15 от то зи ко декс ад во ка тът ня ма пра во пре ди приключ ва не 
на де ло то да сключ ва с клиен та си спо ра зу ме ние, с което раз ме-
рът на ад во кат ско то въз награж де ние се опре де ля ка то дял от 
пред ме та на за щи та ва ния от ад во ка та пра вен спор. Според та зи 
уред ба на ад во кат ско то въз награж де ние уго ва ря не то на не що раз-
лич но от запла ща не то на па рич на су ма би пред ставля ва ло на ру-
ше ние на за ко на, а въз награж де ние, опре де ле но ка то дял от пред-
ме та на спо ра – на кър ня ва не на мо рал ни те нор ми. В то зи сми съл 
е Решение № 132/08.07.2013 г. по гр. д. № 653/2012 г. на ВКС, 
III г. о.

Независимо от раз пи са ни те пра ви ла за опре де ля не на въз-
награж де нието за ко но да те лят из рич но е забра нил сключ ва не то 
на вся как ви сдел ки меж ду ад во кат и не го вия до ве ри тел с пред ме-
та на де ло то. По си ла та на чл. 46 от Закона за ад во ка ту ра та ад во-
ка тът не мо же лич но, чрез под ста ве но ли це или със скрит пъл но-
мощ ник да сключ ва как ви то и да е сдел ки със своя до ве ри тел от-
нос но пред ме та на де ло то. С оглед на им пе ра тив ния ха рак тер на 
нор ма та на чл. 46 ЗА сдел ка та, склю че на в на ру ше ние на уста но-
ве на та забра на, е ни щож на на ос но ва ние чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД. 
Елементите на фак ти ческия състав на ни щож ността са: упъл но-
мо щи тел но пра во от но ше ние меж ду клиент и ад во кат за осъ-
ществя ва не на про це су ал но пред ста ви тел ство по конкрет но де ло 
и сдел ка меж ду ад во ка та (респ. под ста ве но ли це или скрит пълно-
мощник) и клиен та, която има за пред мет пред ме та на де ло то и е 
в пол за на ад во ка та. Представителната власт на ад во ка та след ва 
да е уч ре де на за про це су ал но пред ста ви тел ство, ка то е без зна че-
ние да ли де ло то е обра зу ва но пре ди, или след упъл но мо ща ва не то 
на ад во ка та. Сделката меж ду ад во ка та и клиен та след ва да е 
склю че на по вре ме на ви сящ ността на де ло то. Предметът на де-
ло то е пре тен ди ра но то или отри ча но то от ище ца спор но ма те-
риал но су бек тив но пра во, ка то съ от вет но пред ме тът на сдел ка та 
мо же да бъ де соб стве ността или взе ма не то, пра ва та по които са 
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въ ве де ни ка то пред мет на де ло то. При съв па де ние на взе ма не то, 
пред мет на сдел ка та меж ду ад во ка та и клиен та, и пра ва та по взе-
ма не то, за яве ни в обра зу ва но то граж дан ско или тър гов ско де ло, 
сдел ка та, склю че на в пол за на ад во ка та, е сдел ка с пред ме та на 
де ло то по сми съ ла на чл. 46 ЗА. Договорът за це сия по опре де ле-
ние на за ко на в чл. 99 ЗЗД има за пред мет прехвър ля не на взе ма-
не, по ра ди което та ка ва сдел ка е ни щож на при на ли чието на 
пред постав ки те на чл. 46 ЗА.

От из ло же ни те съ обра же ния след ва от го во рът на прав ния 
въпрос, по кой то е до пус на то ка са цион но то об жал ва не: „Договор 
за це сия, склю чен меж ду це сионер – упъл но мо щен ад во кат, и це-
дент – упъл но мо щи тел на ад во ка та, за взе ма не, което е пред мет 
на ви сящ про цес, по кой то це сионе рът осъ ществя ва про це су ал но 
пред ста ви тел ство на це ден та, е ни що жен на ос но ва ние чл. 26, 
ал. 1, пр. 1 ЗЗД по ра ди на ру ше ние на забра на та, уста но ве на в 
чл. 46 ЗА“.

По съ щество на ка са цион на та жал ба.
Касаторът се по зо ва ва на до пус на ти от въз зив ния съд на ру-

ше ния на про це су ал ни те пра ви ла по ра ди съ би ра не то на до ка за-
тел ства за об стоятел ства, за които не е бил над леж но се зи ран, и 
до пуска не то им в на ру ше ние на чл. 266 ГПК, как то и с оглед на 
произ на ся не то по непре дя ве ни въз ра же ния. Основанието за от мя-
на по чл. 281, т. 3, пр. 2 ГПК е въ ве де но пред вид слу жеб но то 
произ на ся не от апе ла тив ния съд по ни щож ността на до го во ра за 
це сия по ра ди на кър ня ва не на добри те нра ви – неек ви ва лент ност 
на насрещ ни те преста ции и непроиз на ся не по оста на ли те въ ве де-
ни въз ра же ния за ни щож ност.

Съставът на ВКС приема, че со че ни те про це су ал ни на ру ше-
ния не са до пус на ти от въз зив ния съд при раз глеж да не на де ло то 
и при поста но вя ва не на ре ше нието.

Съгласно ра зяс не нията в ТР № 1/2020 г. от 27.04.2022 г. на 
ОСГТК на ВКС съ дът е длъ жен да се произ не се в мо ти ви те на ре-
ше нието по ни щож ността на прав ни сдел ки или на от дел ни 
клаузи от тях, които са от зна че ние за ре ша ва не на прав ния спор, 
без да е напра ве но въз ра же ние от заин те ре со ва на та стра на, са мо 
ако ни щож ността произ ти ча пря ко от сдел ка та или от събра ни те 
по де ло то до ка за тел ства. В слу чая въз зив ният съд е кон ста ти рал 
фак ти по де ло то, които обос но ва ват необ хо ди мостта от из вър ш-



52 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2022

ва не на евен ту ал на про вер ка за ни щож ност на сдел ка та съглас но 
чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД по ра ди неек ви ва лент ност на преста циите 
по пре дя ве ния иск за съ ществу ва не на взе ма не то. С опре де ле ние 
от 27.04.2021 г. е дал въз мож ност на стра ни те да из ра зят ста но ви-
ще и да ан га жи рат до ка за тел ства. С оглед на та ка пре доста ве на та 
въз мож ност са напра ве ни до ка за тел стве ни иска ния пред въз зив-
на та ин стан ция, по ра ди което съ би ра не то на до ка за тел ства та не 
по па да под огра ни че нията на чл. 266 ГПК. В мо ти ви те на ре ше-
нието са об съ де ни до во ди те, за които в ка са цион на та жал ба се 
твър ди, че лип с ва произ на ся не – че взе ма не то е пред мет на ви сящ 
спор, че це сията не е съ об ще на и че до го во рът е с не въз мо жен 
пред мет.

Въведеното от ка са то ра ос но ва ние за от мя на на въз зив но то 
ре ше ние по чл. 281, т. 3, пр. 1 ГПК е мо ти ви ра но с непра вил ност 
на из во ди те на съ да от нос но ва лид ността на до го во ра за це сия. 
Касаторът под дър жа до во ди те си за ни щож ност на до го во ра за 
це сия: ка то склю чен за пра во, свър за но с лич ността на це ден та; за 
не лик вид но и не изиску емо взе ма не; взе ма не то е пред мет на ви-
сящ про цес, в кой то це сионе рът е про це су ален пред ста ви тел на 
це ден та, и про даж на та це на на взе ма не то е не съ раз мер на с раз ме-
ра на прехвър ле но то взе ма не.

Съставът на ВКС на ми ра, че ка са цион но то ос но ва ние за от-
мя на на въз зив но то ре ше ние по ра ди на ру ше ние на ма те риал ния 
за кон е на ли це.

В от го во ра на въз зив на та жал ба настоящият ка са тор се е по-
зо вал на вляз ло то в си ла на 1.03.2020 г. ре ше ние на Софийския 
апе ла ти вен съд по гр. д. № 500/2018 г., поста но ве но по иск с прав-
но ос но ва ние чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), с което „ЗД ОЗК – Застра хо-
ва не“ АД е осъ де но да запла ти на Р. Б. А. застра хо ва тел но обез-
ще те ние. В мо ти ви те на то ва ре ше ние е об съ де на це сията от 
25.07.2016 г. с пред мет взе ма не то за застра хо ва тел но обез ще те-
ние и е прието, че до го во рът за це сия е ни що жен ка то на кър ня-
ващ добри те нра ви. С опре де ле ние от 22.01.2021 г. въз зив ният 
съд е изискал пред ста вя не то на ко пия от ак то ве те по де ло то. 
Решаващият състав на Варненския апе ла ти вен съд е по со чил 
твър де нието на от вет ни ка по въз зив на та жал ба от нос но про даж-
ба та на взе ма не то от клиен та на ад во ка та, но е приел, че мо ти ви те 
на кре ди то ра за про даж ба не са от но си ми към про вер ка та за 
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действи тел ност на до го во ра, вклю чи тел но и при хи по те тич ни 
твър де ния за на ру ше ния на чл. 40, ал. 5 ЗА, как ви то приема, че не 
са напра ве ни. Цитираната от съ да раз по ред ба раз пис ва за дъл же-
ние на ад во ка та да бъ де без ко ристен и не за ви сим при из пъл не ние 
на про фе сионал ни те си за дъл же ния, как то и че той е длъ жен да 
не до пуска въз действие и влияние при осъ ществя ва не на 
дейността си как то от свои те лич ни ин те ре си, та ка и от тре ти ли-
ца и тех ни те ин те ре си.

С оглед на та ка из вър ше ни те про це су ал ни действия от съ да 
и от стра ни те въз ра же ние за ни щож ност на до го во ра за це сия ка-
то склю чен меж ду ад во кат и клиент е за яве но в про це са и е об съ-
де но в ре ше нието. От дру га стра на, въз зив ният съд сам е длъ жен 
да уста но ви ос но ва нията за ни щож ност на сдел ка та, от но си ма 
към пра ва та на стра ни те, ако по де ло то над леж но са въ ве де ни 
фак ти те или има до ка за тел ства, от които тя произ ти ча – ТР 
№ 1/2020 г. на ОСГТК на ВКС. Варненският апе ла ти вен съд е 
раз по ла гал с твър де нията (до го вор за це сия меж ду ад во кат и 
клиент за взе ма не, което би ло пред мет на съ де бен спор, по кой то 
ад во ка тът е пъл но мощ ник на клиента), а вляз ло то в си ла ре ше ние 
на САС е прието по де ло то (ре ше ние № 6055/22.08.2017 г. по 
гр. д. № 11005/2015 г. на СГС и ре ше ние № 187/20.01.2020 г. по 
гр. д. № 500/2018 г. на САС). Съображенията в мо ти ви те на те зи 
ре ше ния за ни щож ност на до го во ра за це сия не са об вър з ва щи в 
от но ше нията меж ду ка са то ра и от вет ни ка в настоящо то произ-
вод ство Н. В., тъй ка то послед ният не е бил стра на в произ вод-
ство то по иска по чл. 226, ал. 1 КЗ (отм.), а пъл но мощ ник на ищ-
ца та А. Направена е из рич на кон ста та ция, че Н. В. е бил пъл но-
мощ ник на А. в пър ва та ин стан ция – факт, кой то не се оспор ва и 
в настоящо то произ вод ство. При те зи фак ти чески ос но ва ния въз-
зив ният съд не е из ди рил и пра вил но при ло жил нор ма та на чл. 46 
ЗА, а е из ло жил ар гу мен ти, че на ру ша ва не то на пра ви ла та за 
упраж ня ва не на ад во кат ска та про фе сия по чл. 40, ал. 5 ЗА евен-
туал но би ха има ли от но ше ние един стве но към спаз ва не то на 
Етичния ко декс на ад во ка та.

Отговорът на прав ния въпрос, по кой то бе до пус на то ка са-
цион но то об жал ва не, обос но ва ва из вод за непра вил ност на въз-
зив но то ре ше ние, по ра ди което съ що то след ва да се от ме ни на 
ос но ва ние чл. 281, т. 3, пр. 1 ГПК. Фактите, от но си ми към пре-
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ценка та за ни щож ност на до го во ра, са до ка за ни по де ло то в ин-
стан циите по съ щество на спо ра и са об съ де ни от въз зив ния съд, 
ка то не се на ла га из вър ш ва не то на но ви съ допроиз вод стве ни 
действия, вклю чи тел но за спаз ва не на прин ци па на рав но поста ве-
ност и състе за тел ност. Правният въпрос е фор му ли ран в из ло же-
нието по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК и до пус нат от ка са цион на та ин-
стан ция, ка то по прав на та ква ли фи ка ция на въз ра же нието за ни-
щож ност стра ни те са има ли въз мож ност на из ло жат ста но ви ще в 
от кри то то съ деб но за се да ние пред ВКС.

По из ло же ни те съ обра же ния до го во рът за це сия от 
25.07.2016 г., с кой то Р. А. е прехвър ли ла на Н. В. своето взе ма не 
сре щу застра хо ва те ля „ЗД ОЗК – Застра хо ва не“ АД за обез ще те-
ние във връз ка с пре тър пе ни те от нея иму ществе ни и не иму-
ществе ни вре ди, е ни що жен на ос но ва ние чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД 
във връз ка с чл. 46 ЗА, тъй ка то це сионе рът е бил про це су ален 
пред ста ви тел – ад во кат на це ден та, по ви ся що то към мо мен та на 
сключ ва не на до го во ра граж дан ско де ло (гр. д. № 11005/2015 г. 
по опи са на СГС) с пред мет пра во то на взе ма не за обез ще те ние за 
не иму ществе ни вре ди на увре де но то ли це – це дент, сре щу застра-
хо ва те ля на граж дан ска та от го вор ност на де линк вен та. Нищож-
ността на до го во ра на по со че но то ос но ва ние из ключ ва об съж да-
не то на оста на ли те въ ве де ни в про це са въз ра же ния, как то и 
обусла вя из вод, че Н. В. не при те жа ва взе ма не сре щу „ЗД ОЗК – 
Застраховане“ АД, произ ти ча що от до го вор от 25.07.2016 г., в 
раз мер на 120 000 лв.

По раз носки те. На ос но ва ние чл. 81 ГПК ка са то рът има пра-
во на запла ща не на раз носки те по де ло то в раз мер на: за пър во-
инстан цион но то произ вод ство – 9600 лв. (4800 лв. дър жав на 
такса и 4800 лв. ад во кат ско въз награж де ние по до го вор от 
18.11.2019 г. и пла теж но на реж да не от 21.11.2019 г.), за въз зив но-
то произ вод ство – 4800 лв. ад во кат ско въз награж де ние (до го вор 
от 26.03.2021 г. и пла теж но на реж да не от 29.03.2021 г.), и за ка са-
цион но то произ вод ство – 7230 лв. (2430 лв. дър жав ни такси и 
4800 лв. ад во катско въз награж де ние по до го вор от 8.07.2021 г. и 
пла теж но на реж да не от 13.07.2021 г.), или об що в раз мер на 
21 630 лв. Възраже нието за пре ко мер ност на ад во кат ско то въз-
награж де ние е неос но ва тел но, тъй ка то уго во ре на та и запла те на 
су ма е под ми ни мал ни те раз ме ри по Наредба № 1/2004 г.
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Мотивиран от гор но то, Върховният ка са ционен съд

Ð Å Ø È:

ОТМЕНЯ ре ше ние № 260081/07.06.2021 г., поста но ве но по 
в. гр. д. № 548/2020 г. от Варненския апе ла ти вен съд, ка то 
ПОСТАНОВЯВА:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по иска, пре дя вен от 
„Застрахователно дру жество ОЗК – Застраховане“ АД, [на се ле но 
място], сре щу Н. С. В., [на се ле но място], че Н. С. В. не при те жа ва 
взе ма не спря мо „Застрахователно дру жество ОЗК – Застраховане“ 
АД в раз мер на 120 000 лв., пре тен ди ра но на ос но ва ние до го вор 
за це сия от 25.07.2016 г., по си ла та на кой то Р. Б. А. е прехвър ли-
ла на Н. С. В. взе ма не сре щу „Застрахователно дру жество ОЗК – 
Застраховане“ АД за обез ще те ние за не иму ществе ни вре ди, пре-
тър пе ни от Р. Б. А. във връз ка със смър т та на си на ѝ Р. Р. А., 
настъ пи ла при ПТП на 7.02.2015 г.

ОСЪЖДА Н. С. В., [на се ле но място], ул. „Д-р И. П.“ № 9, 3, 
13, да запла ти на „Застрахователно дру жество ОЗК – Застра-
ховане“ АД, [на се ле но място], [ули ца], ет. 5, су ма та от 21 630 лв. 
(два де сет и ед на хи ля ди шестсто тин и три де сет лева) – раз носки 
за произ вод ство то.

Решението е поста но ве но при участието на тре то ли це – по-
ма гач на стра на та на „Застрахователно дру жество ОЗК – Застра-
ховане“ АД – Р. Б. А., [на се ле но място], [ули ца], ЦГЧ – А.

Решението не под ле жи на об жал ва не.


