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I. Ïîñòàíîâêà íà ïðîáëå ìà
1. В раз ви тието на ин сти ту та на от мя на та на влез ли в си ла 

ре ше ния, от не се на в на ше то про це су ал но за ко но да тел ст во по 
исто ри ко-прав ни съ обра же ния1 към ком пе тент ност та на Върхов-
ния ка са ционен съд (ВКС), се наблю да ва ста бил ност. Отмяната 
по чл. 303 и сл. ГПК, регла мен ти ра на как то с от ме не ния, та ка и с 
дейст ва щия про це су ален ко декс, е уре де на ка то са мостояте лен 
про це су ален спо соб за за щи та сре щу влез ли в си ла непра вил-
ни съ деб ни ре ше ния, ко га то по ро кът им се състои в ня кое от 
из рич но по со че ни те в разпо ред ба та ос но ва ния. Последователна 
е и съ деб на та прак ти ка по при ла га не то на спо со ба при дейст вието 
на ГПК (отм.), из ра зе на в два ос нов ни ак та с тъл ку ва те лен ха рак-
тер на Върховния съд (ВС) – Постановление № 2/29.09.1977 г. по 
гр. д. № 1/1977 г. на Пленума на ВС за обоб ща ва не на прак ти ка та 
на съ ди ли ща та по от мя на та на влез ли в си ла ре ше ния2 и Тълкува-

* Доцент по граж дан ски про цес в Юридическия фа кул тет на Университета за 
на ционал но и све тов но сто пан ст во, док тор по пра во, ад во кат от София.

1 За раз ви тието на ин сти ту та на от мя на та на влез ли в си ла ре ше ния при 
дейст вието на Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во вж. Абрашев, П. 
Гражданско съ допроиз вод ст во (лекции). Т. III. С.: Царска прид вор на пе чат ни ца, 
1918, 84–137, как то и Силяновски, Д. Гражданско съ допроиз вод ст во. Т. III: 
Обжалване на ре ше нията и опре де ле нията. Особени произ вод ст ва. С.: Печ. 
„Художник“, 1943, 65–79. 

2 В: Сборник Постановления и тъл ку ва тел ни ре ше ния на Върховния съд на 
НР България по граж дан ски де ла 1953–1979. С., 1982, 349–355. 
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телно ре ше ние № 138/01.12.1967 г. по гр. д. № 106/1967 г. на 
Общото събра ние на Гражданската ко ле гия на ВС.3

2. Като ха рак те ристи ка на раз глеж да ния спо соб в про це су ал-
на та ни ли те ра ту ра ви на ги се е из тък ва ло, че от мя на та пред-
ставля ва са мостоятел но съ деб но произ вод ст во.4 Чрез нея се 
ата ку ва вляз ло в си ла ре ше ние, т.е. краен про дукт, ре зул тат на 
приклю чи ло иско во произ вод ст во. С то ва се свър з ва друг от ли чи-
те лен бе лег на спо со ба – не го ва та из въ нин стан цион ност. Отмя-
ната стои из вън уре де на та от за ко но да те ля триин стан цион на 
систе ма на раз глеж да не на граж дан ски те и тър гов ските спо ро ве, 
но се раз ви ва ка то произ вод ст во пред пра во раз да ва те лен ор ган, 
т.е. ор ган, вклю чен в съ ща та систе ма. Целта на произ вод ст во то 
по чл. 303 и сл. ГПК е да се въз дейст ва вър ху фор ми ра на та 
непра вил но си ла на пре съ де но не що на съ деб но то ре ше ние, 
ко га то то ва се дъл жи на из чер па тел но по со че ни те в разпо ред ба та 
при чи ни, и да бъ де въ зоб но ве но ин стан цион но то раз глеж да не на 
де ло то. Тази ха рак те ристи ка на спо со ба се възприема и от съ деб-
на та прак ти ка, която опре де ля от ме ни тел но то произ вод ст во ка то 
са мостоятел но и из въ нин стан цион но с пред мет съ де бен акт, ре-
зул тат на приклю чил спор.5

3. Въпреки ста бил ност та в прав на та уред ба на от ме ни тел но-
то произ вод ст во по гла ва 24 ГПК, съх ра не на та същ ност на ин сти-
ту та и нез на чи тел ни те, по-ско ро ре дак цион ни про ме ни в конкрет-
ни те ос но ва ния за от мя на в пе риода след вли за не в си ла на дейст-
ва щия ГПК се съз да де про ти во ре чи ва съ деб на прак ти ка на съста-
ви на ВКС по 13 диску сион ни въпро са в об хва та на спо со ба. За 

3 Пак там, 357–359. 
4 Това е пре обла да ва що то схва ща не в про це су ал на та ни ли те ра ту ра. То се 

под дър жа от проф. Живко Сталев във всич ки из да ния на не го вия уче бен курс – 
вж. напр. Сталев, Ж. Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 5. изд. С.: УИ 
„Св. Климент Охридски“, 1994, с. 492, как то и Сталев, Ж. Българско граж дан-
ско про це су ал но пра во. 7. изд. С.: Сиела, 2001, с. 541. В съ щия сми съл е и ста-
но ви ще то на проф. Анелия Мингова – вж. Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. 
Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско граж дан ско про-
це су ал но пра во. 10. изд. С.: Сиела, 2020, с. 706, как то и Мингова, А. „Предмет 
на де ло то“ в произ вод ст во то за от мя на на влез ли в си ла ре ше ния по ГПК. – 
Норма, 2015, № 4, 35–36. В обра тен сми съл и изо ли ра но е схва ща не то на проф. 
Любен Корнезов, кой то опре де ля от мя на та ка то част, фа за, ста дий от иско во-
то произ вод ст во – вж. Корнезов, Л. Гражданско съ допроиз вод ст во. Том пър-
ви. С.: Софи-Р, 2009, 919–920. 

5 Вж. мо ти ви те по т. 3 на Тълкувателно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. 
по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС.
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уед нак вя ва не то ѝ бе ше поста но ве но Тълкувателно ре ше ние 
№ 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на Общото 
събра ние на Гражданската и Търговската ко ле гия (ОСГТК) 
на ВКС, което пре пот вър ди и до раз ви поста нов ки те на Постанов-
ление № 2/29.09.1977 г. по гр. д. № 1/1977 г. на Пленума на 
ВС. Част от произ на ся нията в но вия тъл ку ва те лен акт са пос ве те-
ни на об се га на спо со ба – под ле жа щи те на от мя на ак то ве (т. 3, 4 и 
6 от него). С възприета та поста нов ка по т. 3 на тъл ку ва тел но то 
ре ше ние се ут вър ди ста но ви ще то, че ре ше нията на окръж ния съд, 
поста но ве ни по жал би сре щу дейст вията на съ деб ния изпъл ни-
тел, не под ле жат на от мя на по ре да на гла ва 24 ГПК, за що то 
при лож но то по ле на от мя на та ка то про це су ален спо соб на за щи та 
е огра ни че но до опре де лен кръг съ деб ни поста новле ния – влез ли 
в си ла ре ше ния, пол з ва щи се със си ла на пре съ де но не що в три те 
ѝ ос нов ни проявле ния. С ос но ва ние мно зин ст во то от съ диите на 
ОСГТК на ВКС прие, че съ деб ни те ре ше ния, поста но вя ва ни в 
произ вод ст во по об жал ва не на дейст вията и на от ка зи те на съ деб-
ния изпъл ни тел, по раж дат прав на после ди ца, която не покри ва 
съ дър жа нието на си ла та на пре съ де но не що, и за то ва не под ле жат 
на от мя на по чл. 303 и сл. ГПК. В прак ти ка та си след приема не на 
тъл ку ва тел ния акт ВКС после до ва тел но отстоява възприета та 
поста нов ка по т. 3 от не го.6

4. Още пре ди поста но вя ва не на Тълкувателно ре ше ние 
№ 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на 
ВКС се съз да де про ти во ре чи ва прак ти ка меж ду съста ви на ВКС 
по въпро са да ли вляз ло то в си ла поста новле ние за въз ла га не 
на имот, с което приключ ва произ вод ст во то по публич на та 
му про дан, се включ ва в об хва та на под ле жа щи те на от мя на 
по гла ва 24 ГПК ак то ве. Преобладаваха съ деб ни те ре ше ния, в 
които се приема ше, че произ вод ст во за от мя на по чл. 303 и сл. 
ГПК спря мо то зи акт на съ деб ния изпъл ни тел е до пусти мо.7 Този 
въпрос не бе ше поста вен в рам ки те на тъл ку ва тел но де ло 

6 Вж. опре де ле ние № 67/07.03.2018 г. по т. д. № 476/2018 г. на ВКС, I т. о.; 
опре де ле ние № 273/19.09.2019 г. по т. д. № 2063/2019 г. на ВКС, II т. о.; опре де-
ле ние № 12/09.01.2019 г. по гр. д. № 64/2019 г. на ВКС, IV г. о.

7 Така ре ше ние № 209/27.02.2015 г. по т. д. № 92/2014 г. на ВКС, I т. о.; ре ше-
ние № 65/08.07.2014 г. по т. д. № 3790/2013 г. на ВКС, I т. о.; ре ше ние 
№ 46/18.03.2014 г. по гр. д. № 3732/2013 г. на ВКС, III г. о.; ре ше ние 
№ 209/27.02.2015 г. по т. д. № 92/2014 г. на ВКС, I т. о.; ре ше ние 
№ 131/23.02.2015 г. по т. д. № 3075/2015 г. на ВКС, II т. о.; ре ше ние 
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№ 7/2014 г. Възприетата тъл ку ва тел на поста нов ка по т. 3 от 
Тълку вателно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. 
№ 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС за не до пусти мост на от мя на та 
спря мо съ деб ни те ре ше ния, поста но вя ва ни в кон трол но-от ме ни-
тел но то произ вод ст во по об жал ва не на дейст вията и на от ка зи те 
на съ деб ния изпъл ни тел, и из ло же ни те ар гу мен ти не успя ха да 
пре одо леят про ти во ре чи ва та съ деб на прак ти ка по въпро са под ле-
жи ли на от мя на вляз ло то в си ла поста новле ние за въз ла га не. 
Така ед ва три го ди ни след поста но вя ва нето на тъл ку ва тел ния 
акт с разпо реж да не на пред се да те ля на ВКС от 30.11.2020 г. е 
обра зу ва но тълк. д. № 6/2020 г. пред ОСГТК на ВКС по пред ло-
же ние на за мест ни ци те на пред се да те ля на ВКС и ръ ко во ди те ли 
на Гражданската и Търговската ко ле гия по ра ди кон ста ти ра на 
про ти во ре чи ва прак ти ка по въпро са Подлежат ли на от мя на 
по ре да на чл. 303 и сл. ГПК влез ли те в си ла поста новле ния по 
чл. 496, ал. 1 ГПК за въз ла га не на нед ви жи ми имо ти?

5. Тази ста тия има за цел ана лиз и ко мен тар по поста ве ния 
на вни ма нието на съ диите от ОСГТК на ВКС спо рен въпрос за 
до пусти мост та на от мя на та спря мо вляз ло то в си ла поста новле-
ние за въз ла га не през приз ма та на възприети те тъл ку ва тел ни 
поста нов ки за под ле жа щи те на от мя на ак то ве в Тълкувателно 
ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на 
ОСГТК на ВКС. Поставеният в рам ки те на тълк. д. № 6/2020 г. 
въпрос за пра вил но то опре де ля не на об хва та на под ле жа щи те на 
от мя на ак то ве и при ла га не на от ме ни тел ния спо соб при до би ва 
ак ту ал но зна че ние пред вид ха рак те ра на ка са цион но то об жал ва-
не по дейст ва щия ГПК ка то спо соб за се лек ти вен кон трол от 
ВКС вър ху ре ше нията на въз зив ния съд.8 По та зи при чи на от мя-
на та по гла ва 24 ГПК оста ва един ст ве ният из въ нин стан ционен 
спо соб за кон трол от страна на ВКС вър ху влез ли в си ла непра-
вил ни съ деб ни ак то ве, кой то мо же да бъ де ини цииран при огра-
ни че ни те от ме ни тел ни ос но ва ния, уре де ни в чл. 303, ал. 1 и 
чл. 304 ГПК, до кой то за сег на ти те стра ни често при бяг ват. 

№ 252/20.12.2016 г. по гр. д. № 3548/2016 г. на ВКС, III г. о.; ре ше ние 
№ 142/21.07.2016 г. по т. д. № 872/2016 г. на ВКС, I т. о.

8  Така Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. 
Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 587, как то и Мингова, А. Последващо за дъл-
жи тел но тъл ку ва не на при ло жим по де ло то за кон в сми съл, раз ли чен от 
възприетия във вляз ло в си ла съ деб но ре ше ние, не е ос но ва ние за не го ва та от-
мя на. – Норма, 2015, № 1, с. 31.
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Различ ните виж да ния по поста ве на та пробле ма ти ка обусла вят 
не об хо ди мост от те оре тич но ос вет ля ва не, за да бъ де оси гу ре на 
пред ви ди ма съ деб на прак ти ка по при ла га не на ин сти ту та и да се 
га ран ти рат про це су ал ни те пра ва на част ноправ ни те су бек ти чрез 
за щит но-санк цион ни те произ вод ст ва, вклю че ни в систе ма та на 
граж дан ския про цес. Опора за из во ди те в из ло же нието се тър си в 
ана ли за на естест во то, це ли те и функ циите на от ме ни тел ния спо-
соб, в исто ри ческо то му раз ви тие, как то и в ха рак те ра на поста-
новле нието за въз ла га не ка то ед ностра нен власт ни чески акт на 
съ деб ния изпъл ни тел.

II. Ïðîòèâîðå÷èâàòà ñú äåá íà ïðàê òè êà
По поста ве ния за тъл ку ва не въпрос за до пусти мост та на от-

мя на та спря мо вляз ло то в си ла поста новле ние за въз ла га не на 
нед ви жим имот в прак ти ка та на съста ви на ВКС се под дър жат 
две раз но по соч ни ста но ви ща.9

1. Според пър во то от тях съглас но об вър з ва що то тъл ку ва не 
по т. 3 от Тълкувателно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по 
тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС на от мя на по чл. 303 и 
сл. ГПК под ле жат са мо съ деб ни ак то ве, които раз ре ша ват 
конкре тен ма те риал нопра вен спор със си ла на пре съ де но не-
що. Доколкото в тъл ку ва тел ния акт е прието, че ре ше нията в 
произ вод ст во то по жал би сре щу дейст вия на съ деб ния изпъл ни-
тел не под ле жат на от мя на, по ар гу мент за по-сил но то ос но ва ние 
не под ле жат на от мя на по ре да на гла ва 24 ГПК влез ли те в 
си ла ак то ве на съ деб ния изпъл ни тел, как во то е поста новле-
нието за въз ла га не, тъй ка то то не фор ми ра си ла на пре съ де но не-
що.10 Изразеното ста но ви ще е ар гу мен ти ра но от съста ви те на 
ВКС, които го под дър жат, и с до во ди, по чер пани от същ ност та на 
от ме ни тел ния спо соб. Така с ос но ва ние се из тък ва, че от мя на та е 
сред ст во за за щи та от после ди ци те на си ла та на пре съ де но не що 

9 Вж. пред ло же нието на за мест ни ци те на пред се да те ля на ВКС и ръ ко во ди те-
ли на Гражданската и Търговската ко ле гия на ВКС за обра зу ва не на тъл ку ва-
тел но то де ло. 

10 В то зи сми съл: опре де ле ние № 177/25.04.2019 г. по гр. д. № 1147/2019 г. на 
ВКС, IV г. о.; опре де ле ние № 364/09.11.2017 г. по гр. д. № 887/2017 г. на ВКС, 
III г. о.; опре де ле ние № 158/11.11.2019 г. по гр. д. № 4044/2019 г. на ВКС, 
II г. о.; опре де ле ние № 272/02.11.2017 г. по гр. д. № 1048/2015 г. на ВКС, 
IV г. о.; опре де ле ние № 255/20.06.2019 г. по гр. д. № 1536/2019 г. на ВКС, 
III г. о.
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на ре ше нието, об вър з ва ща стра ни те с непра вил но раз ре ша ва не на 
съ щест ву ва лия по меж ду им пра вен спор. Затова пред мет на мол-
ба за от мя на мо же да бъ де са мо вляз ло в си ла ре ше ние, ре зул-
тат на приклю чил спор, ка къв то ха рак тер поста новле нието за 
въз ла га не на нед ви жим имот и поста новле нието за разпре де ле ние 
на су ми по изпъл ни тел но то де ло ня мат.11 Като ар гу мент в под кре-
па на из ра зе но то мне ние спе циал но се под чер та ва зна че нието на 
разпо ред ба та на чл. 496, ал. 3 ГПК и въз мож ност та при не об жал-
ва но поста новле ние за въз ла га не дейст ви тел ност та на про дан та 
да бъ де оспор ва на по исков ред са мо при на ру ша ва не на чл. 490 
ГПК и при нев на ся не на це на та.12

2. Противоположното ста но ви ще обос но ва ва до пусти мост 
на мол ба та за от мя на сре щу вляз ло то в си ла поста новле ние за 
въз ла га не с мо ти ва, че то пред ставля ва акт, с кой то се да ва раз ре-
ше ние по ма те риал нопра вен въпрос, при рав нен по прав ни после-
ди ци на вляз ло в си ла ре ше ние.13 Становището е мо ти ви ра но с раз-
би ра не то за от мя на та ка то край но сред ст во за за щи та сре щу влез-
ли в си ла ак то ве, спря мо които лип с ва друг път за за щи та14, как то 
и с ре ше ние № 90/01.11.1972 г. на ОСГК на ВС, спо ред което 
дейст вията на съ деб ния изпъл ни тел във връз ка с публич на та про-
дан на имот, вклю чи тел но и поста новле нието за въз ла га не, мо гат 
да бъ дат ата ку ва ни по ре да на от мя на та при на ли чие на ос но ва-
нията за то ва. В част от съ деб ни те ак то ве на ВКС то ва ре ше ние се 
възприема ка то ре ше ние с тъл ку ва те лен ха рак тер.15 Поддържа се, 
че за щи та та сре щу поста новле нието за въз ла га не не мо же да бъ де 
огра ни че на са мо до тек сто ве те на чл. 435, ал. 3 и чл. 496, ал. 3 
ГПК. От тъл ку ва не то на чл. 496, ал. 3 ГПК не след ва, че до пусти-
мост та на от мя на та спря мо не об жал ва но поста новле ние за въз ла-
га не е из клю че на.16 В ре ше нията си съста ви те на ВКС из тък ват, 

11 Така опре де ле ние № 250/18.06.2019 г. по гр. д. № 2290/2019 г. на ВКС, 
IV г. о.

12 Вж. опре де ле ние № 458/22.10.2019 г. по ч. гр. д. № 3258/2019 г. на ВКС, 
IV г. о., как то и опре де ле ние № 250/18.06.2019 г. по гр. д. № 2290/2019 г. на 
ВКС, IV г. о.

13 Така ре ше ние № 131/19.02.2020 г. по т. д. № 1803/2018 г. на ВКС, II т. о.
14 В то зи сми съл: ре ше ние № 300/28.11.2018 г. по т. д. № 1916/2016 г. на 

ВКС, II т. о.; ре ше ние № 69/31.07.2019 г. по т. д. № 3088/2018 г. на ВКС, II т. о.
15 Вж. опре де ле ние № 31/12.02.2019 г. по т. д. № 3014/2018 г. на ВКС, I т. о., 

ре ше ние № 115/02.12.2019 г. по гр. д. № 2241/2019 г. на ВКС, II г. о.
16 Така ре ше ние № 115/02.12.2019 г. по гр. д. № 2241/2019 г. на ВКС, II г. о.
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че с поста нов ка та по т. 3 от Тълкувателно ре ше ние № 7/2014 от 
31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС е приета 
за не до пусти ма от мя на та са мо спря мо ре ше ния на окръж ния съд, 
поста но ве ни по жал би сре щу дейст вия на съ деб ния изпъл ни тел, 
но не и спря мо поста новле ния за въз ла га не на имот.17

III. Êðàòúê èñòî ðè êî-ïðà âåí ïðåãëåä
1. Законът за граж дан ско то съ допроиз вод ст во (ЗГС) от 

1892 г.18 уреж да пър во обра за на се гаш на та от мя на по чл. 303 ГПК 
под наиме но ва нието мол ба за преглед на ре ше нията, ка то я от на-
ся систе ма тич но към пър ва та си част, кни га тре та – за об тъж ва не 
на ре ше нията, в об ща гла ва с мол ба та за ка са ция и мол ба та от не-
участ ва щи те в де ло то ли ца (пър во образ на от мя на та по чл. 304 
ГПК) по при ме ра на руския Устав за граж дан ско съ допроиз вод ст-
во от 1864 г. Способът за преглед на съ деб ни те ак то ве се схва ща 
ка то из клю чи тел но сред ст во за об жал ва не.19 Ето за що ЗГС (1892) 
уреж да функ ционал на ком пе тент ност по раз глеж да не на мол ба та 
за преглед на вис ша та ин стан ция – ВКС, ма кар по пър воиз точ ни-
ка му – френския Про це су ален ко декс, тя да е от не се на към ком-
пе тент ност та на съ ди ли ща та, поста но ви ли под ле жа щи те на от мя-
на ре ше ния. Според док три на та с мол ба за преглед е до пусти мо 
да се ата ку ва са мо окон ча тел но ре ше ние по съ щест во на де ло то20, 
ка то тя има за своя край на цел от мя на та на ре ше нието не по ра-
ди до пус на ти от съ да на ру ше ния на за ко на, а по ра ди не съ от-
ветст вието на ре ше нието с ония дан ни, ония об стоятел ст ва по 
де ло то, които съ дът не е взел под вни ма ние, по не же са би ли не-
из вест ни за не го и стра ни те.21 Спрямо окон ча тел ни те опре де ле-
ния на съ ди ли ща та се до пуска мол ба за ка са ция, ка то под ле жа-
щи те на от мя на опре де ле ния в иско вия про цес са из броени в 
чл. 729 ЗГС (1892) – спо ред те орията – не из чер па тел но22, а спо ред 
съ деб на та прак ти ка из броява не то е с из чер па те лен ха рак тер.23 

17 Вж. ре ше ние № 131/19.02.2020 г. по т. д. № 1803/2018 г. на ВКС, II т. о.
18 Утвърден с Указ № 447 от 15 де кем ври 1891 г., обн., ДВ, бр. 31 от 8 февруа-

ри 1892 г. 
19 Абрашев, П. Цит. съч., с. 84. 
20 Пак там, с. 67 и с. 85.
21 Пак там, с. 85. 
22 Пак там, 153–154. 
23 Вж. ре ше ние № 112/1899 г. и ре ше ние № 56/1899 г. на ВКС, I г. о., цит. по 

Перфанов, В. Тълкуванията на Върховния ка са ционен съд от 1880 до 1914 г. по 
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Доктрината и прак ти ка та са еди но душ ни в мне нието, че съ деб ни-
те опре де ле ния мо гат да бъ дат ата ку ва ни чрез мол ба за ка са ция, 
ка то мол ба та за преглед и мол ба от тре ти не участ ва щи ли ца не са 
до пусти ми ка то спо со би за за щи та сре щу тях.24 Жал би те сре щу 
изпъл ни тел ни дейст вия на съ деб ния пристав в произ вод ст во то по 
публич на про дан на имот са пред мет на уред ба в чл. 1052–1055 
ЗГС (1892) и под ле жат на раз глеж да не от окръж ния съд по 
местоизпъл не нието, ка то за сег на ти те ли ца не разпо ла гат с пра во 
на ка са цион но об жал ва не на дейст вията, вклю че ни в про дан та.25 
Извършената от съ деб ния пристав публич на про дан под ле жи на 
ут вър ж да ва не от съ да, кой то се произ на ся след про веж да не на от-
кри то съ деб но за се да ние с при зо ва ва не на стра ни те с опре де ле-
ние (чл. 1026, ал. 3 ЗГС (1892)). В те орията се из тък ва, че по ло же-
нието на не из вест ност и не опре де ле ност за ку пу ва ча по про дан та, 
над леж но вне съл про даж на та це на, до ут вър ж да ва не то ѝ от съ да 
не тряб ва да трае дъл го, което на ла га бър зи сро ко ве за произ на ся-
не от съ да и ста бил ност на ак та за въз ла га не на имо та.26 Затова 
за ко нът изиск ва от съ деб ния пристав не за бав но да изпра ти кни-
жа та по приклю чи ла та про дан на съ да, а за дъл жа ва послед ния да 
се произ не се по ут вър ж да ва не то в кра тък срок – не по-къс но от 
20 дни след по лу ча ва не то на кни жа та. С из ме не ние на чл. 1026, 
ал. 3 ЗГС (1892) от 10.04.1912 г. се уреж да осо бен ре жим на опре-
де ле нието по ут вър ж да ва не на про дан та – то е окон ча тел но и 
под ле жи са мо на ка са цион но об жал ва не в ед но ме се чен срок от 
поста но вя ва не то му, ка то съглас но ал. 4 на разпо ред ба та ВКС се 
произ на ся по та ки ва де ла в най-къс срок. Целта на за ко но ва та 
про мя на и от мя на та на въз зив но то об жал ва не от 1912 г. е да се 
пости гнат бър зи на и крат ки сро ко ве, в рам ки те на които ку пу ва-
чът по про дан та да се на ми ра в състояние на не опре де ле ност от-
нос но окон ча тел но то въз ла га не.27 Материалните и про це су ал ни те 
ос но ва ния за не дейст ви тел ност на публич на та про дан са из чер па-

Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во. С.: Кооперативна пе чат ни ца 
„Гутенберг“, 1914, с. 675.

24 Така Абрашев, П. Цит. съч., с. 155, как то и опре де ле ние от 25 ав густ 
1898 г. на ВКС, II г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 675.

25 Вж. опре де ле ние № 6/1911 г. на ВКС, I г. о., как то и опре де ле ние 
№ 17/1912 г. на ВКС, II г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 676.

26 Така Абрашев, П. Цит. съч., с. 536. 
27 Пак там, с. 536. 
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тел но уре де ни в чл. 1035 ЗГС (1892). Съдебната прак ти ка на ВКС 
под дър жа ста но ви ще за ста бил ност и окон ча тел ност на про дан та 
след нейно то ут вър ж да ва не, ка то после до ва тел но отри ча въз мож-
ност та да се на ру ша ват пра ва та вър ху имо та на ку пу ва ча чрез 
раз ши ри тел но тъл ку ва не на пред ви де ни те в за ко на ос но ва ния за 
нейна та не дейст ви тел ност.28

2. При дейст вието на Закона за граж дан ско то съ допроиз вод-
ст во от 1930 г.29 разпо ред би те, пос ве те ни на от мя на та на вляз ло в 
си ла ре ше ние, са пре не се ни с поч ти иден тич но съ дър жа ние в 
чл. 548, ал. 1, пар. 1 и чл. 549 от не го. Теорията опре де ля цел та на 
мол ба та за преглед: да се от ме ни вляз ло то в за кон на си ла ре ше-
ние, т.е. да се въз ста но ви ви сящ ност та на про це су ал но то от но-
ше ние и от крие въз мож ност та за поста но вя ва не на дру го ре ше-
ние по съ щест во на де ло то.30 Няма съм не ние, че обект на мол ба-
та за преглед мо же да бъ де са мо окон ча тел но съ деб но ре ше ние. 
Производството по публич на про дан се за паз ва с непро ме нен ха-
рак тер и ред, ка то от мо мен та на вли за не в си ла на опре де ле нието 
на съ да за ут вър ж да ва не настъп ват вещ ноправ ни те ѝ после ди ци.31 
Както в док три на та32, та ка и в съ деб на та прак ти ка е без спор но, че 
ма кар да проявя ва та ки ва прав ни после ди ци, ак тът, приключ ващ 
про дан та, не се пол з ва със си ла на пре съ де но не що, за що то е 
из да ден в произ вод ст во, което ня ма за пред мет на ру ше но пра во, а 
ед на кон ста та ция за ре дов ност на из вър ше на публич на про дан.33 
Като проявле ние на спе циал на та за щи та на пра ва та на ку пу ва ча 
след окон ча тел но то въз ла га не и не об хо ди мост от ста бил ност на 
про дан та про це су ал на та те ория обос но ва ва прав но то дейст вие на 
въ во да във вла де ние след из вър ш ва не то ѝ спря мо всич ки34 за раз-

28 Вж. в то зи сми съл ре ше ние № 129/1888 г. на ВКС, I г. о., и ре ше ние 
№ 401/1890 г. на ВКС, II г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., с. 840 и с. 842. 

29 Утвърден с указ № 37 от 23 яну ари 1930 г., обн. в при тур ка към ДВ, бр. 246 
от 1 февру ари 1930 г. 

30 Силяновски, Д. Цит. съч., с. 65. 
31 Вж. за тях под роб но Силяновски, Д. Гражданско съ допроиз вод ст во. Т. IV. 

Изпълнително произ вод ст во. С.: Печ. „Идеал“, 1946, 145–146. 
32 Пак там, с. 144.
33 Така ре ше ние № 21/1934 г. на ВКС, I г. о., цит. по Меворах, Н., 

Д. И. Лиджи. Закон за граж дан ско то съ допроиз вод ст во – текст, библиогра фия, 
съ деб на прак ти ка и док три на. Т. IV. С.: Печ. „П. Р. Славейков“, 1938, с. 585. 

34 Силяновски, Д. Гражданско съ допроиз вод ст во..., Т. IV, 146–147. 
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ли ка от то зи, ос но ван на вляз ло в си ла ре ше ние. Тази те за се спо-
де ля и в съ деб на та прак ти ка.35

Анализът на дейст ва ща та при ЗГС (отм.) уред ба на из след ва-
ния проблем за до пусти мост та на от мя на та на вляз ло в си ла ре-
ше ние и въз мож ност та за ата ку ва не на въз ла га не то след публич-
на про дан, как то и прак ти ка та на ВКС обос но ва ват из вод, че при 
исто ри ческо то раз ви тие на ин сти ту та за ко но да те лят е уре дил из-
клю чи тел но то сред ст во за за щи та чрез мол ба за преглед, ка то 
е огра ни чил при лож но то му по ле до влез ли в си ла съ деб ни ре-
ше ния, раз ре ша ва щи ма те риал ноправ ния спор по съ щест во, 
за раз ли ка от мол ба та за ка са ция, до пусти ма спря мо из чер па-
тел но из броени опре де ле ния, вклю чи тел но опре де ле нието за 
ут вър ж да ва не на из вър ше на публич на про дан. Стабилизи ра-
не то на про дан та след нейно то ут вър ж да ва не, как то и не об хо ди-
мост та да бъ дат за щи те ни пра ва та на ку пу ва ча, при до бил имо та в 
ре зул тат на приклю чи ла про дан, из ключ ват въз мож ност та тя да 
бъ де ата ку ва на по друг ред и на дру ги ос но ва ния за нейна та не-
дейст ви тел ност из вън из рич но пред ви де ни те в за ко на.

3. С приема не то на ГПК (отм.) през 1952 г.36 спо со бът за от-
мя на на вляз ло в си ла ре ше ние е уре ден в разпо ред би те на чл. 231 
до чл. 236, систе ма тич но от не се ни в не го ва та част вто ра „Исково 
произ вод ст во“, дял пър ви, в об ща гла ва заед но с прегле да по ре да 
на над зо ра37 и от мя на та по мол ба на тре то ли це, обе ди не ни по 
обект на съ де бен кон трол – вляз ло в си ла ре ше ние. Про це су ал на-
та те ория опре де ля трите ин сти ту та ка то са мостоятел ни кон-
трол но-от ме ни тел ни произ вод ст ва за за щи та сре щу по роч ни 
влез ли в си ла ре ше ния. За раз ли ка от ин сти ту та на прегле да, 
пред ставля ващ фор ма за упраж ня ва не на съ де бен над зор вър ху 
дейност та на пра во раз да ва тел ни те ор га ни, при от мя на та лип с ва 
мо мен тът над зор38 – тя е уре де на ка то спо соб за осъ щест вя ва не 
на съ де бен кон трол от ВКС вър ху непра вил ни влез ли в си ла ре-
ше ния при из чер па тел но по со че ни ос но ва ния. Разглеждайки не-

35 Вж. ре ше ние № 670/1937 г. на ВКС, I г. о., цит. по Меворах, Н., Д. И. 
Лиджи. Цит. съч., с. 587. 

36 Обн., Известия, бр. 12 от 8 февру ари 1952 г.
37 Уреден в гла ва ХХI на ГПК (отм.), чл. 225–230, от ме нен със ЗИДГПК, обн., 

ДВ, бр. 124 от 23 де кем ври 1997 г. 
38 Така Яновски, Б. По пробле ми те на се зи ра щи те ли ца и ре ша ва щия ор ган 

при от мя на та по ра ди но во от кри ти об стоятел ст ва. – Правна ми съл, 1979, № 2, 
с. 61. 
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об хо ди мост та изиск ва нията за ста бил ност и прав на си гур ност в 
граж дан ски те пра во от но ше ния да бъ дат съ че та ни с от ме ни мост та 
на влез ли те в си ла ре ше ния, ко га то те са по роч ни, про це су ал на та 
док три на из тък ва, че сред ст ва та за ата ку ва нето им тряб ва да 
бъ дат огра ни че ни. Това съ че та ние мо же да бъ де постиг на то чрез 
огра ни ча ва не на: 1) сред ст ва та за от мя на на не об жал ваеми ре ше-
ния; 2) ре ше нията, спря мо които от мя на та е до пусти ма; 3) ос но-
ва нията, при които тя мо же да бъ де зад ви же на; и 4) сро ка, до из-
ти ча не то на кой то тя мо же да бъ де поиска на.39

Още през 1953 г. за поч ва прак ти ка та ВС в от дел ни ре ше ния 
да до пуска преглед по ре да на над зо ра спря мо не об жал ва ни из-
пъл ни тел ни дейст вия, по-конкрет но при публич на про дан. Това 
виж да не е кри ти ку ва но от про це су ал на та те ория ка то не до пусти-
мо раз ши ря ва не на под ле жа щи те на преглед ак то ве40 чрез 
включ ва не то в тях на дейст вия на изпъл ни те лен ор ган, които не 
проявя ват ка то прав на после ди ца си ла на пре съ де но не що.41 Като 
из тък ва осо бе но то укреп ва не на пра ва та на ку пу ва ча при про дан-
та, което настъп ва след вли за не в си ла на поста новле нието за въз-
ла га не, док три на та обос но ва ва ста но ви ще за из чер па те лен ха-
рак тер на разпо ред ба та на чл. 384, ал. 3 ГПК (отм.)42, под дър-
жай ки, че не об жал ва не то на въз ла га не то са ни ра всич ки не ре дов-
ности на публич на та про дан и тя мо же да бъ де оспор ва на след 
вли за не в си ла на поста новле нието са мо по пред ви де ния исков 
ред и на пред ви де ни те две ос но ва ния.43 Съчетаното тъл ку ва не на 
пра ви ла та на чл. 384, ал. 3 и чл. 330, ал. 3 ГПК (отм.)44 за за паз ва-
не на при до би ти те от тре ти ли ца пра ва до ри при прекра тя ва не на 
изпъл ни тел ния про цес по ра ди гру би на ру ше ния, во де щи до не го-
ва та не за кон ност, обос но ва ва из вод спо ред те орията за яс но из-
ра зе на за ко но да тел на во ля за ста би ли тет и настъп ва не на 
прав на си гур ност на про дан та след вли за не в си ла на поста нов-

39 В то зи сми съл Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански 
про цес. Т. I. С.: Наука и из куст во, 1958, с. 527, как то и Сталев, Ж. Сила на пре-
съ де но не що в граж дан ския про цес. С.: Наука и из куст во, 1959, 381–382.

40 Вж. Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес..., 
с. 549, бел. 467. 

41 Така Сталев, Ж. Сила на пре съ де но не що..., с. 307, бел. 357. 
42 Напълно иден ти чен с чл. 496, ал. 3 ГПК. 
43 В то зи сми съл Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански 

про цес. Т. II. С.: Наука и из куст во, 1955, с. 177.
44 С иден тич но на чл. 433, ал. 5 ГПК съ дър жа ние.
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ле нието за въз ла га не, как то и за из ключ ва не на въз мож ност та 
при до би ти те от нея пра ва да бъ дат уни що же ни чрез от мя на 
на въз ла га не то по ре да на прегле да.45 Затова прак ти ка та в от-
дел ни ре ше ния на ВС, с които се от ме нят при до би ти от публич на 
про дан пра ва чрез преглед по ре да на над зо ра въз ос но ва на до-
пус на ти по вре ме на про веж да не то ѝ про це су ал ни на ру ше ния, 
които не са ре ле ви ра ни чрез об жал ва не или жал ба та е оста ве на 
без ува же ние, се пре це ня ва ка то непра вил на.

Като ос но вен бе лег на под ле жа щи те на преглед по ре да на 
над зо ра ак то ве въз ос но ва на ана лиз на за ко но ва та уред ба, про це-
су ал на та те ория из тък ва си ла та на пре съ де но не що на не об жал-
ваемо то ре ше ние на съд или осо бе на юрис дик ция. Заедно с то ва 
се под чер та ва, че чрез тъл ку ва не не тряб ва да се до пускат от кло-
не ния от за ко но во уста но ве но то, за що то то ва е прин цип и кра й-
ъгъл но по ло же ние за ин сти ту та на прегле да.46 Анализирайки по-
ста нов ка та по т. 2, б. „е“ от Постановление № 16/18.09.1963 г. на 
Пленума на ВС за обоб ща ва не на съ деб на та прак ти ка от нос но 
прегле да по ре да на над зо ра на влез ли в си ла ре ше ния47, при 
дейст вието на което е прието ре ше ние № 90/01.11.1972 г. на 
ОСГК на ВС, послу жи ло на част от съста ви те от ВКС ка то ар гу-
мент за до пусти мост на от мя на та спря мо вляз ло в си ла поста-
новле ние за въз ла га не, док три на та ка те го рич но из тък ва, че въпре-
ки възприето то ста но ви ще от ВС за ата ку ва не то им чрез преглед 
по ре да на над зо ра въпрос за по раж да не на си ла на пре съ де но 
не що при ак то ве те на съ деб ния изпъл ни тел не стои и въ об ще не 
мо же да стои.48 Пред изпъл ни тел ния ор ган е из клю че но да се 
поста вя за раз ре ша ва не пра вен спор за ма те риал ни граж дан-
ски пра ва. В поста новле нието Пленумът на ВС е при рав нил по 
пра вен ре жим дейст вията на съ деб ния изпъл ни тел, които под ле-
жат на об жал ва не пред съд, с ре ше нията на съ да по жал би те, ка то 
е раз ши рил при лож но то по ле на ин сти ту та чрез ак то ве, които не 
се пол з ват със си ла на пре съ де но не що.49 Теорията кри ти ку ва та-
зи прак ти ка с ар гу мен та, че тя не е в хар мо ния със за ко но ви те 

45 Така Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес..., 
Т. II, с. 177.

46 Така Яновски, Б. Актове, под ле жа щи на преглед по ре да на над зо ра по 
граж дан ски де ла. С.: Наука и из куст во, 35–36. 

47 В: Сборник Постановления и тъл ку ва тел ни ре ше ния..., 1982, 565–569.
48 Яновски, Б. Актове..., с. 229.
49 Пак там, с. 230. 
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разпо ред би, уреж да щи над зор ния ин сти тут (чл. 225 ГПК (отм.) и 
чл. 38, ал. 2 ЗУС (отм.), и че не из дър жа до ри при при да ва не на 
най-ши ро кия въз мо жен сми съл на по ня тието вля зъл в си ла акт – 
на акт, с кой то приключ ва спор но произ вод ст во.50 Недостатъкът 
на възприета та поста нов ка от прак ти ка та на ВС за включ ва не в 
об хва та на прегле да по ре да на над зо ра на дейст вията на съ деб-
ния изпъл ни тел и на ре ше нията на съ да по жал би сре щу тях се 
ко ре ни спо ред док три на та в не до оце ня ва не на ро ля та на об жал-
ва не то и не доста тъч но точ но то опре де ля не място то на то зи 
ре до вен спо соб за отстра ня ва не по ро ци те на раз лич ни те ви до ве 
поста новле ния.51

Анализът на възприети те ста но ви ща в про це су ал на та док-
три на и в прак ти ка та на ВС при дейст вието на ГПК (отм.) на из-
след ва ния проблем за въз мож ност та чрез спо со ба на от мя на та да 
бъ де ата ку ва но въз ла га не то след публич на про дан обос но ва ва из-
вод, че раз ши ря ва не то на об хва та на под ле жа щи те на от мя на ак-
то ве с включ ва не то в тях на дейст вията на съ деб ния изпъл ни тел 
при публич на про дан, възприето в ре ше ние № 90/01.11.1972 г. на 
ОСГК на ВС, е обусло ве но от поста нов ка та по т. 2, б. „е“ от 
Постановление № 16/18.09.1963 г. на Пленума на ВС, спо ред 
която освен съ деб ни те ак то ве, с които се ре ша ва де ло то по 
същест во, на преглед по ре да на над зо ра под ле жат и дру ги ак то-
ве, с които се раз ре ша ват спо ро ве те и за които не съ щест ву ва 
друг ред за за щи та, сред които са дейст вията на съ деб ния изпъл-
ни тел, за които се пред виж да об жал ва не пред на род ния съд, 
как то и ре ше нията на на род ния съд по те зи жал би. Прекомер-
но то раз ши ря ва не на при лож но то по ле на прегле да чрез включ ва-
не на ак то ве, които не се пол з ват със си ла на пре съ де но не що, е 
под ло же но на кри ти ка от про це су ал на та те ория, която после до ва-
тел но отстоява ста но ви ще за ста би ли зи ра не на про дан та след 
вли за не в си ла на поста новле нието за въз ла га не, за из рич но уре-
дане в чл. 384, ал. 3 ГПК (отм.) на ред и ос но ва ния за оспор ва не то 
ѝ с из чер па те лен ха рак тер.

Вижданията как то на те орията52, та ка и на съ деб на та прак ти-
ка на ВС53 за ед нак вост в прав ния ре жим и при ло жи мост на 

50 Пак там. 
51 Пак там, с. 231. 
52 Пак там, с. 230. 
53 Вж. т. 2, б. „е“ от Постановление № 16/18.09.1963 г. на Пленума на ВС.
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прегле да по ре да на над зо ра, съ от вет но от мя на та спря мо под-
ле жа щи те на об жал ва не дейст вия на съ деб ния изпъл ни тел и 
ре ше нията на съ да по жал би сре щу тях, съв па дат.

IV. Ñòàíîâèùå ïî ïîñòà âå íèÿ âúïðîñ
За да се от го во ри на поста ве ния в рам ки те на тъл ку ва тел но 

де ло № 6/2020 г. по опи са на ВКС – ОСГТК въпрос да ли под ле-
жат на от мя на по ре да на чл. 303 и сл. ГПК влез ли те в си ла поста-
новле ния по чл. 496, ал. 1 ГПК за въз ла га не на нед ви жи ми имо ти, 
е не об хо ди мо да си при пом ним същ ност та на спо со ба за от мя-
на, не го ва та цел, ха рак те ра на поста новле нието за въз ла га не 
ка то ед ностра нен власт ни чески акт на съ деб ния изпъл ни тел, 
как то и из во ди те от нос но бе ле зи те на под ле жа щи те на от мя-
на ак то ве, след ва щи от ана ли за на поста нов ки те в Тълку ва-
телно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. 
на ОСГТК на ВКС.

1. Самостоятелният спо соб на от мя на та це ли да пре одо лее 
фор ми ра на си ла на пре съ де но не що на съ деб ни те ре ше ния, за да 
въз ста но ви ви сящ ност та на иско во то произ вод ст во. Институтът 
не мо же да бъ де раз глеж дан ка то краен спо соб за пре одо ля ва-
не на не об жал ваеми те съ деб ни поста новле ния, за що то то ва 
би из ме ни ло не го ва та същ ност. Непосредствената цел на от мя-
на та е да бъ де от ме не но, отстра не но вляз ло то в си ла непра-
вил но ре ше ние. Правната после ди ца от от мя на та, която се це ли, 
е да бъ де въ зоб но ве но ин стан цион но то раз глеж да не на де ло то, а 
не да бъ де пре одо ля на не об жал ваемост та на съ деб ния акт. 
Доколкото не об жал ваемост та е усло вието, за да се по ро ди най-
важ на та прав на после ди ца на ре ше нието – не го ва та си ла на пре-
съ де но не що, за щит ният спо соб на от мя на та е са мо кос ве но 
обусло вен от не об жал ваемост та чрез си ла та на пре съ де но не що. 
В про це су ал на та те ория е възприето, че спо со бът на от мя на та за-
щи та ва ма те риал но то пра во са мо опосред ст ва но – чрез за щи та на 
по теста тив но то публич но пра во на от мя на, което це ли да за ли чи 
по роч но фор ми ра на си ла на пре съ де но не що, постиг на та в 
приклю чи лия исков про цес.54

2. За раз ли ка от въз зив но то и ка са цион но то об жал ва не, 
които мо гат да бъ дат зад ви же ни спря мо три те ви да по роч ни съ-

54 Вж. под роб но за не го Мингова, А. – В: „Предмет на де ло то“..., 38–39.
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деб ни ре ше ния, как то и прегле дът по ре да на над зо ра до от мя на та 
му, при лож но то по ле на ин сти ту та е спе ци фич но и огра ни че-
но до непра вил но вляз ло в си ла ре ше ние, ко га то та зи непра-
вил ност се из ра зя ва в не съ от ветст вие меж ду ата ку ва ния съ-
де бен акт и фак ти ческия или до ка за тел ст вения ма те риал по 
де ло то, по ра ди из чер па тел но по со че ни в чл. 303 ГПК при чи-
ни.55

3. Като пър ва ха рак тер на чер та на от ме ни тел ния спо соб в 
про це су ал на та ли те ра ту ра се со чи, че от мя на та пред ставля ва са-
мостоятел но за щит но съ деб но произ вод ст во.56 Чрез нея се ата-
ку ва вляз ло в си ла ре ше ние, т.е. краен про дукт, ре зул тат на 
приклю чи ло иско во произ вод ст во. От то зи факт произ ти ча и вто-
рият от ли чи те лен бе лег на спо со ба – не го ва та из въ нин стан-
цион ност. С фор ми ра не то на си ла на пре съ де но не що меж ду спо-
ре щи те се пости га пра вен мир, ма те риал но то пра во от но ше ние се 
превръ ща в без спор но уста но ве но с произ ти ча щи те от то ва за-
дъл же ния за не го ви те су бек ти да съ обра зят своето бъ де що по ве-
де ние с вляз ло то в си ла ре ше ние (чл. 298, ал. 1 ГПК). Ако след 
то зи мо мент за ко но да те лят до пуска въз дейст вие вър ху ста бил ния 
съ де бен акт, то е са мо с цел съз да ва не на до пъл ни тел ни га ран-
ции за но си те ли те на су бек тив ни пра ва сре щу по роч но фор ми ра-
на си ла на пре съ де но не що, ко га то то ва се дъл жи на из чер па тел-
но из броени в чл. 303 и 304 ГПК, съ от вет но в чл. 240, ал. 1 ГПК 
ос но ва ния. Отмяната е пра вен спо соб – из клю че ние.57 Тя има 
из клю чи те лен ха рак тер ка то прав но уре ден път за пре одо ля ва не 
на по роч на си ла на пре съ де но не що, из чер па тел но по со че ни те ос-
но ва ния, ак то ве те, спря мо които е до пусти ма, и функ ционал на та 
под съд ност на ВКС.

4. Анализът на от дел ни те от ме ни тел ни ос но ва ния по чл. 303 
ГПК во ди до из вод, че при от мя на та се ата ку ва непра вил ност, 

55 Този кри те рий да ва ос но ва ние на из сле до ва те ли те на ин сти ту та да го опре-
де лят ка то спе циал но из вън ред но сред ст во за за щи та сре щу влез ли в си ла ре ше-
ния – вж. Стамболиев, О. Отмяната по чл. 231 ГПК. – Правна ми съл, 1983, № 1, 
с. 71, как то и Яновски, Б. Основанията за от мя на по б. „г“, „д“ и „е“ на чл. 231 
ГПК. – Социалистическо пра во, 1967, № 8, с. 56. 

56 Така Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес..., 
Т. I, с. 566; Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, 
В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., 706–707.

57 Вж. та ка Абрашев, П. Цит. съч., 100–101, как то и ре ше ние № 170/1898 г. 
на ВКС, I г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., 648–649.
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ре зул тат на обек тив на не пъл но та на фак ти ческия или до ка за тел-
ст вения ма те риал, която се раз кри ва впослед ст вие, а не непра вил-
ност по ра ди на ру ше ние на ма те риален и про це су ален за кон или 
вслед ст вие на не съ от ветст вие на из во ди те на съ да по съ щест во и 
уста но ве но то от събра ния до ка за тел ст вен ма те риал по де ло то.58 
Порокът на вляз ло то в си ла ре ше ние не е при чи нен от греш ка в 
пра во раз да ва тел на та дейност на съ да, за не го ня ма ви на и стра на-
та. Отмяната съ щест ву ва ка то спо соб, за да да де въз мож ност на 
стра ни те да пред ста вят но во от кри ти и дру ги об стоятел ст ва и до-
ка за тел ст ва, които раз ко ле ба ват фак ти ческа та и до ка за тел ст ве на-
та ос но ва на вляз ло то в си ла ре ше ние и след из след ва не от ком пе-
тент ния съд – ВКС, мо гат да до ве дат до не го ва та от мя на. Различ-
ните пред постав ки на ос но ва нията за от мя на се свър з ват с фак ти-
ческа та и до ка за тел ст ве ната ос но ва на ата ку ва но то ре ше ние или 
с на ру ше но пра во на за щи та в произ вод ст во то. С ос но ва ние в 
теоре тич ни те из след ва ния за спо со ба на от мя на та ка то ней на ха-
рак те ристи ка се под чер та ва об стоятел ст во то, че тя е спо соб за 
пре одо ля ва не на фак ти ческа или до ка за тел ст ве на не пъл но та, 
и то спо соб за про дъл жа ва не на дейност та по по пъл ва не на 
де ло то с фак ти чески и до ка за тел ст вен ма те риал59, но при вляз-
ло в си ла ре ше ние със спаз ва не на за ко но ви те огра ни че ния за 
пред ста вя не то му.

5. Съпоставителният ана лиз на разпо ред би те на чл. 231 и сл. 
ГПК (отм.) и дейст ва щи те тек сто ве, пос ве те ни на от ме ни тел но то 
произ вод ст во, во дят до из вод за непро ме не но прав но естест во 
на спо со ба. Това да ва ос но ва ние в прав на та ли те ра ту ра да се под-
дър жа ар гу мен ти ра но то ста но ви ще, че съз да де на та съ деб на прак-

58 При дейст вието на ЗГС (1892) раз гра ни че нието меж ду мол ба та за преглед 
на ре ше нията, иден тич на с мол ба та за от мя на и мол ба та за ка са ция, се из вър ш ва 
въз ос но ва на по ро ци те, които це лят да отстра нят – чрез мол ба та за преглед се 
це ли от ме ня не то на ре ше ние, за сег на то от фак ти чески де фек ти, до ка то пред мет 
на мол бата за ка са ция са ре ше ния, за сег на ти от де фек ти в тях на та прав на стра-
на – вж. Абрашев, П. Цит. съч., 84–85. По по до бен на чин се раз гра ни ча ват спо-
со бът на прегле да по ре да на над зо ра и от мя на та по чл. 231 ГПК (отм.). Докато 
прегле дът е об що то сред ст во, което се при ла га при за ко но на ру ше ния, въз ник-
на ли по ви на на съ да, от мя на та е спе циален спо соб и нейни те ос но ва ния не се 
свър з ват с та ка ва ви на – вж. Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. 
Граждански процес..., Т. I, 528–529, как то и Яновски, Б. Основанията за от мя-
на..., 56–57. Този раз гра ни чи те лен кри те рий при до би ва своята ак ту ал ност при 
дейст ва ща та уред ба на ка са цион но то об жал ва не и за сил ва не на ро ля та на ВКС 
ка то съд по за щи та на за кон ност та.

59 Вж. та ка Яновски, Б. По пробле ми те..., с. 57. 
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ти ка при дейст вието на ГПК (отм.) за паз ва зна че ние за пра вопри-
ла га не то на ин сти ту та.60

6. С ос нов ния тъл ку ва те лен акт, приет при дейст вието на 
ГПК (отм.) – Постановление № 2/29.09.1977 г. по гр. д. № 1/1977 г. 
на Пленума на ВС за обоб ща ва не на прак ти ка та на съ ди ли ща та 
по от мя на та на влез ли в си ла ре ше ния, т. 2, се под дър жа, че от мя-
на е до пусти ма спря мо ак то ве, които се пол з ват със си ла на 
пре съ де но не що, т.е. които са за дъл жи тел ни за стра ни те, 
тех ни те пра воприем ни ци и наслед ни ци и по които спор ни те 
въпро си не мо гат да бъ дат пре ре ша ва ни (кур сив мой – б. а.). 
Не под ле жат на от мя на ак то ве, за които за ко нът е пред ви дил за-
щи та по друг ред. В т. 1 на тъл ку ва тел ния акт е приз на та въз мож-
ност та от мя на та да бъ де при ла га на и спря мо съ деб ни ак то ве, ма-
кар те да не се на зо ва ват ре ше ния, но при усло вието с тях да се 
раз ре ша ват спо ро ве за ма те риал но пра во. Вече кон ста ти рах ме, 
че ин сти ту тът на от мя на та, уре ден в чл. 231–236 ГПК (отм.), е на-
ме рил в разпо ред би те на чл. 303–309 ГПК съ щия нор ма ти вен из-
раз с не съ щест ве ни за същ ност та ѝ за ко но ви про ме ни. Това 
обусла вя за паз ва не на дейст вието на поста нов ки те в за ва ре на та 
тъл ку ва тел на прак ти ка на ВС по при ла га не то му.

7. От ана ли за на мо ти ви те към поста нов ки те в Тълкувателно 
ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на 
ОСГТК на ВКС от нос но бе ле зи те на под ле жа щи те на от мя на ак-
то ве мо жем да напра вим след ни те из во ди: 1) при лож но то по ле на 
от мя на та по чл. 303 и сл. ГПК об хва ща са мо опре де лен кръг съ-
деб ни поста новле ния – съ деб ни ре ше ния, пол з ва щи се със си ла на 
пре съ де но не що в три те ѝ ос нов ни проявле ния; 2) в гла ва 24 ГПК 
ка то под ле жа щи на от мя на ак то ве из рич но са по со че ни ре ше-
нията или съ деб ни ак то ве със съ щи те про це су ал ни ха рак те-
ристи ки; до пусти мост та на от мя на та към дру ги съ деб ни ак то ве 
не мо же да се обос но ве с ар гу мент за лип са та на дру го про це су-
ал но сред ст во за за щи та; 3) от мя на та не е спо соб за отстра ня-
ва не на не об жал ваемост та на съ деб ни те ак то ве, а спо соб за 
пре одо ля ва не на си ла та на пре съ де но не що по пред ме та на ре-
ше нието, ка то ней ната цел опре де ля при лож но то ѝ по ле – съ деб-
ни ре ше ния, фор ми ра щи си ла на пре съ де но не що по пра вен 
спор. Затова, тъй ка то не от го ва рят на те зи бе ле зи, не под ле жат 

60 В то зи сми съл Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, 
В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 708. 
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на от мя на ре ше нията на окръж ния съд, поста но ве ни в произ-
вод ст во за об жал ва не на дейст вията на съ деб ния изпъл ни тел, 
влез ли те в си ла ре ше ния в произ вод ст во то по спор на съ деб на 
ад ми нистра ция, как то и преграж да щи те раз ви тието на де ло-
то съ деб ни опре де ле ния с из клю че ние на опре де ле нието за 
прекра тя ва не на де ло то по ра ди от каз от иска, чиято прав на 
после ди ца е непре ре шаемост на прав ния спор.61 Следва да бъ-
дат спо де ле ни ар гу мен ти те на мно зин ст во то на съ диите от 
ОСГТК на ВКС, с които те въпре ки стре ме жа за раз ши ря ва не на 
при лож но то по ле на от мя на та оси гу ри ха не об хо ди ма та прием -
стве ност и после до ва тел ност в тъл ку ва тел на та прак ти ка на вър-
хов на та ни съ деб на ин стан ция. В те орията с ос но ва ние се из тък-
ва, че от тях след ва об щият из вод, че на от мя на под ле жат влез ли 
в си ла окон ча тел ни съ деб ни ак то ве (ре ше ния или определения), 
които раз ре ша ват пра вен спор със си ла на пре съ де но не що.62

8. Необжалваните пред съд дейст вия и ак то ве на съ деб ния 
изпъл ни тел, вклю чи тел но поста новле нието за въз ла га не на имот 
след публич на про дан, не фор ми рат си ла на пре съ де но не що по 
съ щест ву ва не то на изпъл ня емо то пра во, пред мет на за щи та в 
изпъл ни тел но то произ вод ст во. Според възприето то ста но ви ще 
по т. 2, б. „е“ от Постановление № 16/18.09.1963 г. на Пленума на 
ВС при дейст вието на ин сти ту та на прегле да по ре да на над зо ра 
по ГПК (отм.) те мо гат да бъ дат ата ку ва ни по ре да на из вън ред-
ния спо соб. В ре зул тат на прието то раз би ра не в поста новле нието 
на ВС съ деб на та прак ти ка по ГПК (отм.) раз ши ря ва при лож но то 
по ле на от мя на та на влез ли в си ла ре ше ния и спря мо те зи дейст-
вия на съ деб ния изпъл ни тел, които не са би ли об жал ва ни пред 
съд, но за които не съ щест ву ва друг път на за щи та, ко га то те 
са за сег на ти от теж ки по ро ци, ос вен ре да на над зо ра или ре да 
на от мя на та, ко га то са на ли це усло вията на чл. 231 ГПК.63 Тези 

61 За съ дър жа нието на си ла та на пре съ де но не що при от ка за от иск, как то и за 
сред ст ва та за ата ку ва не на по ро ци те в не го вж. под роб но Мингова, А. Отказът 
от иск. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1995, с. 186 и 233–241. 

62 Така Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. По-
пова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 708. 

63 Вж. ре ше ние № 2905–56–IV, сб. 560, как то и ре ше ние № 692–86–IV, 
сб. 265; обрат но то – че опре де ле нията на съ да по жал ба сре щу дейст вия на съ-
деб ния изпъл ни тел не под ле жат на преглед при дейст вието на ЗГС (1930), се 
приз на ва в ре ше ние № 692–45–III г. о. на ВКС, цит. по Сталев, Ж., М. Андреев. 
ЗГС със син тез на юриспру ден цията, С., 1946, с. 405. 
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мо ти ви, които са ре зул тат на при ла га не по ана ло гия към от мя на та 
на обоб ще ни те ука за ния на Пленума на ВС от нос но под ле жа щи те 
на преглед ак то ве, се под дър жат в ре ше ние № 90/01.11.1972 г. на 
ОСГК на ВС, ци ти ра но в част от съ деб ни те ре ше ния, фор ми ра ли 
про ти во ре чи ва та съ деб на прак ти ка на ВКС по поста ве ния по тъл-
ку ва тел но то де ло въпрос.

9. Решение № 90/01.11.1972 г. на ОСГК на ВС не е с тъл-
ку ва те лен ха рак тер. То е поста но ве но по пред ло же ние на пред-
се да те ля на ВС за преглед по ре да на над зо ра на ре ше ние на 
състав на ВС, I г. о., с твър де ние за не го ва та не до пусти мост, което 
съглас но чл. 227 ГПК (отм.), ред. 1952 г., е под ле жа ло на раз глеж-
да не от Общото събра ние на граж дан ски те от де ле ния на ВС. Въз-
приетото в не го ста но ви ще е по конкрет но то де ло и за конкрет-
но то пред ло же ние за преглед, без да раз кри ва ха рак те ристи ки те 
на об вър з ва що тъл ку ва не. Трябва да се под чер тае, че ре ше нието 
е поста но ве но пре ди ос нов ния тъл ку ва те лен акт за обоб ща ва-
не на съ деб на та прак ти ка по от мя на та на влез ли в си ла ре ше-
ния – Постановление № 2/29.09.1977 г. по гр. д. № 1/1977 г. на 
Пленума на ВС, в кой то са из ве де ни бе ле зи те на под ле жа щи те на 
от мя на ак то ве, пре пот вър де ни от поста нов ки те на Тълкувателно 
ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на 
ОСГТК на ВКС. Постановлението на съ деб ния изпъл ни тел за 
въз ла га не на нед ви жим имот след про веж да не на публич на про-
дан не по каз ва те зи бе ле зи. Ето за що ре ше ние № 90/01.11.1972 г. 
на ОСГК на ВС не би могло да слу жи за обоб ща ва щи прав ни из-
во ди от нос но до пусти мост та на от мя на та спря мо окон ча тел ния 
акт на изпъл ни тел ния ор ган в произ вод ст во то по публич на про-
дан, още по-мал ко за пре одо ля ва не на из ве де ни те в тъл ку ва тел-
на та прак ти ка на ВС и пот вър де ни от ак ту ал ния тъл ку ва те лен акт 
по от мя на та на вляз ло в си ла ре ше ние на ВКС поста нов ки за същ-
ност ни те бе ле зи на под ле жа щи те на ата ку ва не чрез спо со ба съ-
деб ни ак то ве.

10. Ако при дейст вието на прегле да по ре да на над зо ра са съ-
щест ву ва ли из вест ни ар гу мен ти за при ла га не на ин сти ту та спря-
мо дейст вия на съ деб ния изпъл ни тел (напр. осъ щест вя ва не на 
функ ции на вър хо вен съ де бен над зор, га ран ти ра не на ед нак во то 
при ло же ние на про це су ал ния за кон чрез раз глеж да не на де ла та, 
обра зу ва ни по ре да на прегле да, и др.), то при от мя на та на вляз ло 
в си ла ре ше ние по ра ди ка чест ве ни те раз ли ки на два та спо со ба 
те не са би ли на ли це. По те зи при чи ни про це су ал на та док три на 
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после до ва тел но отри ча въз мож ност та чрез от мя на да бъ дат ата-
ку ва ни об жал ваеми те дейст вия на съ деб ния изпъл ни тел по ра-
ди лип са на фор ми ра на си ла на пре съ де но не що.64 В мо ти ви те 
на Тълкувателно ре ше ние № 3/12.07.2005 г. по тълк. д. 
№ 3/2005 г. на ОСГК и ТК на ВКС, т. 2, из рич но е под чер та на 
раз ли ка та меж ду прав ния ха рак тер на ак то ве те на съ деб ния из-
пъл ни тел ка то власт ни чески во ле изявле ния и тех ни те после ди ци 
с те зи на съ деб но то ре ше ние. По те зи при чи ни не мо гат да бъ дат 
при рав не ни по прав ни после ди ци съ деб но то ре ше ние, раз ре ша ва-
що ма те риал нопра вен спор със си ла на пре съ де но не що, и поста-
новле нието за въз ла га не на имот на изпъл ни тел ния ор ган след 
про ве де на публич на про дан, ма кар послед но то да по раж да вещ-
ноправ ни после ди ци. С от мя на та на ин сти ту та на прегле да по ре-
да на над зо ра със ЗИДГПК (отм.) от 1997 г. от па да въз мож ност та 
да се при ла гат ука за нията на ВС по ана ло гия, осо бе но при ка-
чест ве ни те раз ли ки меж ду не го и ка са цион но то об жал ва не. 
Ето за що по мое мне ние ре ше нията на съста ви или на ОСГК на 
ВС, обос но ва ва щи раз ши ря ва не на при лож но то по ле на от мя на та 
по чл. 231 ГПК (отм.), съ от вет но чл. 303 ГПК, чрез из ра зе ни те в 
за гу би ло то своята ре ле вант ност Постановление № 16/18.09.1963 г. 
на Пленума на ВС, не за паз ват своята ак ту ал ност при дейст ва щия 
ГПК. Затова на ми рам, че по зо ва ва не то в част от съ деб ни те ре ше-
ния, фор ми ра ли про ти во ре чи ва та съ деб на прак ти ка по поста ве-
ния въпрос, на възприето то ста но ви ще в ре ше ние 
№ 90/01.11.1972 г. на ОСГК на ВС, поста но ве но по конкрет но 
пред ло же ние за преглед по ре да на над зо ра на ре ше ние на състав 
на ВС, не след ва да бъ де спо де ле но.

11. По прав на та си при ро да публич на та про дан на нед ви жи-
ми ве щи е публич нопра вен акт – произ вод ст во65 за при ну ди тел но 
прехвър ля не на пра во на соб ст ве ност с част ноправ ни после ди ци. 
Тя се из вър ш ва от съ деб ния изпъл ни тел ка то ор ган, на то ва рен с 
публич ни функ ции, по си ла та на спе циал ни те пра ви ла на изпъл-
ни тел ния спо соб и включ ва взаим но обусло ве на съв куп ност от 
изпъл ни тел ни дейст вия, с които за поч ва, раз ви ва се и приключ ва 

64 Сталев, Ж. Сила на пре съ де но не що..., с. 307; по ар гу мент и от Минго-
ва, А. Касационно об жал ва не. С.: Софи-Р, 2003, с. 117. 

65 Така Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес..., 
Т. II, с. 181.
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произ вод ст во то по публич на про дан.66 Постановлението за въз ла-
га не пред ставля ва ед ностра нен власт ни чески акт на изпъл ни тел-
ния ор ган, с кой то приключ ва про дан та, и по раж да вещ ноправ ни 
после ди ци. Последиците му се раз ли ча ват съ щест ве но от прав ни-
те после ди ци на съ деб но то ре ше ние пред вид ка чест ве ни те раз ли-
ки във функ циите на изпъл ни тел ния и на пра во раз да ва тел ния ор-
ган.67 Заключителният акт на про дан та не се пол з ва със си ла на 
пре съ де но не що по изпъл ня емо то пра во, а въз ла га не то на при ви-
ден кре ди тор не по раж да вещ ноправ ни после ди ци.68 Постанов ле-
нието не проявя ва си ла на пре съ де но не що и по пра во то на соб ст-
ве ност вър ху про да де ния на публич на про дан чужд имот, ка то е 
непро ти во поста ви мо на дейст ви тел ния соб ст ве ник (чл. 499 ГПК). 
Затова не мо же да бъ дат спо де ле ни до во ди те в част от съ деб ни те 
ре ше ния, фор ми ра ли про ти во ре чи ва та прак ти ка, че то пред-
ставля ва акт, с кой то се да ва раз ре ше ние по ма те риал нопра вен 
въпрос, при рав нен по прав ни после ди ци на вляз ло в си ла ре ше-
ние.69 Всеки акт на съ деб ния изпъл ни тел, овластен от за ко на само 
с публич на функ ция по при ну ди тел но удовлет во ря ва не на при те-
за тел ни пра ва, а не с пра во раз да ва тел на, вклю чи тел но поста-
новле нието за въз ла га не, не мо же и ня ма как да има прав ни 
после ди ци, иден тич ни с те зи на съ деб но то ре ше ние. След ка то 
в т. 3 на Тълкувателно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по 
тълк. д. № 7/2014 г. ОСГТК на ВКС възприе ста но ви ще то, че 
ре ше нията на окръж ния съд по жал би сре щу дейст вия на съ деб-
ния изпъл ни тел по раж дат прав ни после ди ци, които не покри ват 
по съ дър жа ние три те ос нов ни състав ки на си ла та на пре съ де но 
не що, то по ар гу мент за по-сил но то ос но ва ние ня ма как да се 
твър ди, че поста новле нието за въз ла га не ка то акт на съ деб ния 
изпъл ни тел раз ре ша ва ма те риал нопра вен въпрос с после ди ци, ед-
нак ви по прав на при ро да с те зи на съ деб но то ре ше ние. Предвид 
из ве де ни те от тъл ку ва тел ния акт бе ле зи на ак та, под ле жащ 
на от мя на по ре да на чл. 303 и сл. ГПК, които не са на ли це 
при заклю чи тел ния акт на публич на та про дан, се на ла га из-

66 Пак там.
67 Вж. мо ти ви по т. 2 на Тълкувателно ре ше ние № 3/12.07.2005 г. по 

тълк. д. № 3/2005 г. на ОСГК и ТК на ВКС.
68 Вж. т. 1 от Тълкувателно ре ше ние № 4/2017/11.03.2019 г. по тълк. д. 

№ 4/2017 г. на ОСГТК на ВКС.
69 Вж. ре ше ние № 131/19.02.2020 г. по т. д. № 1803/2018 г. на ВКС, II т. о.



24 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 2/2021

вод, че не е до пусти мо той да бъ де ата ку ван по то зи ред. Това 
след ва и от изиск ва не то ре ше нията на окръж ния съд, поста но ве-
ни в произ вод ст во то по об жал ва не на дейст вията на съ деб ния 
изпъл ни тел, и не го ви те ак то ве, сред които е поста новле нието за 
въз ла га не, да бъ дат под чи не ни на ед на къв ре жим за ата ку ва не 
чрез из клю чи тел ния спо соб на от мя на та. Затова на пъл но 
оправ да но част от ак то ве те на ВКС под дър жат не об хо ди мост от 
при ла га не по ар гу мент за по-сил но то ос но ва ние на тъл ку ва тел на-
та поста нов ка по т. 3 от Тълкувателно ре ше ние № 7/2014 от 
31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК на ВКС, ка то 
приемат, че вляз ло то в си ла поста новле ние за въз ла га не не под ле-
жи на от мя на по гла ва 24 ГПК.70 Това е после до ва тел на по зи ция, 
оси гу ря ва ща прием ст ве ност и пред ви ди мост в тъл ку ва тел на та и 
съ деб на та прак ти ка на ВКС, която след ва да бъ де под кре пе на.

12. Ако до пус нем да бъ де при ла га на от мя на та ка то спо соб за 
за щи та сре щу вляз ло в си ла поста новле ние за въз ла га не с ар гу-
мен ти, че то е при рав не но по прав ни после ди ци с вляз ло то в си ла 
ре ше ние и стра на та ня ма друг път на за щи та сре щу про це су ал на 
не за кон ност при въз ла га не то, оз на ча ва да про ме ним ка чест ве-
но същ ност та на от ме ни тел ния спо соб и да го раз глеж да ме 
ка то край но сред ст во за за щи та сре щу окон ча тел ни ак то ве 
без оглед на тех ния вид и ха рак тер. Така ще пре вър нем от мя на-
та в спо соб за отстра ня ва не на окон ча тел ни съ деб ни и непра во-
раз да ва тел ни ак то ве, а не на настъ пи ла та си ла на пре съ де но не що 
по пред ме та на ре ше нието. Това би оз на ча ва ло и въз кре ся ва не на 
поста нов ки те на Постановление № 16/18.11.1963 г. на Пленума 
на ВС и на из ра зе но то в не го виж да не, че из вън ред ни те сред ст ва 
за от мя на са при ло жи ми при та ки ва дейст вия и ре ше ния, които 
„вли зат в си ла“ по раз ре ше ния с тях спор без оглед на не го вия ха-
рак тер – про це су ален или ма те риал нопра вен, и не мо гат да бъ дат 
от ме ня ни по друг ред. Това би оз на ча ва ло раз ши ря ва не на при-
лож но то по ле на от мя на та ка то спо соб за отстра ня ва не на не об-
жал ваеми съ деб ни ре ше ния и преграж да щи опре де ле ния, как то и 
на влез ли в си ла поста новле ния на съ деб ния изпъл ни тел (напр. 
поста новле нието за опре де ля не на рав ностойност на дви жи ма 
вещ по чл. 521, ал. 3 ГПК), как то и съ щест ве но за ся га не на ста-
би ли те та на влез ли те в си ла ре ше ния и прав на та си гур-

70 Вж. опре де ле ние № 177/25.04.2019 г. по гр. д. № 1147/2019 г. на ВКС, IV 
г. о.; опре де ле ние № 255/20.06.2019 г. по гр. д. № 1536/2019 г. на ВКС, III г. о.
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ност. Напълно ос но ва тел но в про це су ал на та док три на се под дър-
жа, че от мя на та на вляз ло в си ла ре ше ние не е приз ва на да за-
мести прегле да по ре да на над зо ра, ка то ни то се лек тив ният мо-
дел на ка са ция, уста но вен с ГПК, ни то огра ни ча ва не на при лож-
но то по ле на ка са цион но то об жал ва не не при да ват на от мя на-
та уни вер са лен ха рак тер.71 Тя е спе ци фич но сред ст во за за щи-
та с из клю чи те лен ха рак тер и огра ни чен об хват, ка то лип са-
та на дру га про це су ал на въз мож ност за за щи та не мо же да я 
пре вър не в уни вер са лен спо соб за отстра ня ва не на по ро ци те 
на всич ки влез ли в си ла ак то ве по ГПК. Възприемането на ста-
но ви ще то за при ла га не на от ме ни тел ния спо соб спря мо поста-
новле нието за въз ла га не би оз на ча ва ло не после до ва тел ност и би 
до ве ло до ре ви зи ра не на поста нов ки те на Тълкувателно ре ше-
ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. на ОСГТК 
на ВКС за бе ле зи те на под ле жа щи те на от мя на ак то ве, и то ед ва 
три го ди ни след поста но вя ва не то му.

13. Допускането на от мя на та по чл. 303 и сл. ГПК ка то за щи-
тен спо соб спря мо вляз ло в си ла поста новле ние за въз ла га не ка то 
акт на съ деб ния изпъл ни тел би оз на ча ва ло да приз наем по ар гу-
мент за по-сил но то ос но ва ние въз мож ност та чрез нея да бъ дат 
ата ку ва ни дру ги влез ли в си ла съ деб ни ак то ве, как ви то са за по ве-
ди те за изпъл не ние. Вярно е, че за ко нът в чл. 423 и 424 ГПК 
уреж да две спе циал ни сред ст ва за за щи та на длъж ни ка сре щу тях, 
но не всич ки ос но ва ния по чл. 303, ал. 1 ГПК са об хва на ти от те зи 
две осо бе ни пра ви ла в за по вед но то произ вод ст во. По настоящем 
трайната прак ти ка на ВКС с ос но ва ние отри ча при ла га не то на от-
мя на та по гла ва 24 ГПК спря мо влез ли те в си ла за по ве ди за 
изпъл не ние72, но от кло не нието от възприети те с ак ту ал ния тъл ку-
ва те лен акт на ВКС кри те рии за при лож но то по ле на от ме ни тел-
ния спо соб би по ро ди ло въз мож ност за пре ко мер но то му раз ши-
ря ва не.

14. Известно е, че въ ве де ният с дейст ва щия ГПК мо дел на за-
щи та сре щу про це су ал на та за кон ност на изпъл ни тел ния про цес 
уреди три ви да огра ни че ния: 1) ли ми та тив но из броени об жал-

71 Така Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. 
Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 713. 

72 Вж. опре де ле ние № 127/28.05.2020 г. по гр. д. № 1177/2020 г. на ВКС, 
III г. о.; опре де ле ние № 44/31.01.2019 г. по гр. д. № 3093/2018 г. на ВКС, III г. о.; 
опре де ле ние № 108/09.05.2012 г. по т. д. № 357/2012 г. на ВКС, I т. о.; опре де ле-
ние № 449/14.11.2012 г. по гр. д. № 1287/2012 г. на ВКС, IV г. о.
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ваеми изпъл ни тел ни дейст вия и от ка зи; 2) ли ми та тив но из-
броява не на ле ги ти ми ра ни те с пра во на жал ба ли ца и 3) ли ми-
та тив но по со че ни за ня кои от тях ос но ва ния за об жал ва не.73 
Легитимацията и ос но ва нията за об жал ва не на поста новле нието за 
въз ла га не по чл. 435, ал. 3 ГПК съ що са из чер па тел но из броени и 
не под ле жат на раз ши ри тел но тъл ку ва не. Влязлото в си ла 
поста новле ние за въз ла га не ста би ли зи ра про дан та. Въз ос но ва на 
чл. 384, ал. 3 ГПК (отм.), възпроиз ве ден със съ що то съ дър жа ние в 
чл. 496, ал. 3 ГПК, док три на та под дър жа, че не об жал ва не то на въз-
ла га не то са ни ра всич ки не ре дов ности на публич на та про дан, ка то 
обезпе ча ва ста бил ност на при до би ти те от ку пу ва ча пра ва сре щу 
евен ту ал ни не ре дов ности на изпъл ни тел ния про цес.74 Такова е и 
ста но ви ще то на ОСГТК на ВКС, из ра зе но в мо ти ви те по т. 3 на 
Тълкувателно ре ше ние № 4/2017 от 11.03.2019 г. по тълк. д. 
№ 4/2017 г., спо ред които за ко но да те лят е уре дил спо со ба за за-
щи та сре щу вляз ло в си ла поста новле ние за въз ла га не – исков ред, 
ка то не дейст ви тел ност та на публич на та про дан мо же да бъ де уста-
но ве на чрез иск или чрез въз ра же ние на от вет ни ка по пре дя вен 
иск. Ако до пус нем из вън огра ни че ни те ос но ва ния за об жал ва не на 
поста новле нието за въз ла га не то да бъ де ата ку ва но след вли за не то 
му в си ла на ос но ва нията по чл. 303, ал. 1 ГПК, то ос но ва нията за 
не го во то об жал ва не, уре де ни в за ко на, би ха се ока за ли мно го по-
тес ни в срав не ние с те зи на из клю чи тел ния спо соб. Правната 
ло ги ка е в обра тен сми съл: ос но ва нията за об жал ва не на съ деб-
ни ре ше ния са с по-ши ро ко при лож но по ле и об хва щат всич ки 
по ро ци за раз ли ка от ос но ва нията за ата ку ва не на вляз ло в си-
ла ре ше ние чрез из клю чи тел ния спо соб на от мя на та по чл. 303 
и сл. ГПК. Това би оз на ча ва ло съ що да ум но жим кон трол ни те 
произ вод ст ва по публич на та про дан, ка то на сър чим про це су ал но 
по ве де ние на за сег на ти те ли ца да по да ват как то жал би сре щу 
заклю чи тел ния акт на про дан та, та ка и след вли за не то му в си ла – 
мол би за от мя на. Подобни слу чаи в прак ти ка та на ВКС не са ред-
ки.75 Не тряб ва да се забра вя и лип са та на краен срок при при ла га-

73 Вж. мо ти вите по т. 8 на Тълкувателно решение № 2/2013 от 26.06.2015 г. 
по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС.

74 Така Сталев, Ж. – В: Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес..., 
Т. II, с. 177.

75 Вж. ре ше ние № 131/23.02.2015 г. по т. д. № 3075/2015 г. на ВКС, II т. о.; ре-
ше ние № 69/31.07.2019 г. по т. д. № 3088/2018 г. на ВКС, II т. о.
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не на от ме ни тел ния спо соб при по ве че то от ос но ва нията за от мя на 
(напри мер по чл. 303, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 ГПК), въ ве де на с дейст ва-
щия про це су ален ко декс. Да се до пус не от мя на на вляз ло то в си ла 
поста новле ние за въз ла га не, би оз на ча ва ло, че то не би се ста би ли-
зи ра ло окон ча тел но във вре ме то и ре зул татът би бил прав на не си-
гур ност.

V. Çàêëþ÷åíèå
Въз ос но ва на исто ри коправ ния преглед по поста ве ния 

въпрос и после до ва тел но то при ла га не на възприети те с Тълку ва-
телно ре ше ние № 7/2014 от 31.07.2017 г. по тълк. д. № 7/2014 г. 
на ОСГТК на ВКС поста нов ки за бе ле зи те на под ле жа щи те на 
от мя на ак то ве на ми рам за пра вил но и съ обра зе но с из клю чи тел-
ния ха рак тер на от мя на та ка то сред ст во за за щи та сре щу влез ли в 
си ла ре ше ния по съ щест во на ма те риал ноправ ния спор ста но ви-
ще то в съ деб на та прак ти ка на ВКС, спо ред което влез ли те в си-
ла поста новле ния по чл. 496, ал. 1 ГПК за въз ла га не на нед ви-
жи ми имо ти не под ле жат на от мя на по ре да на чл. 303 и сл. 
ГПК.

Поставя се въпро сът ка къв би след ва ло да е про це су ал ният 
ред за за щи та на за сег на ти те от публич на про дан ли ца при на ру-
ша ва не на тех ни те пра ва. Възможни са два под хо да: раз ши ря ва-
не на об хва та на ос но ва нията за об жал ва не на поста новле нието за 
въз ла га не по чл. 435, ал. 3 ГПК или въ веж да не на за си лен кон-
трол на съ да при об жал ва не на поста новле нието за въз ла га не по 
обра зе ца на съ деб ния кон трол вър ху разпре де ле нието (чл. 463 
ГПК) или поста новле нието за опре де ля не на рав ностойност та на 
при съ де на из гу бе на или раз ва ле на вещ (чл. 521, ал. 3 ГПК). 
Процесуалната док три на от дав на настоява за възприема не на вто-
рия под ход по важ ни въпро си на изпъл ни тел ния про цес, ка къв то 
е за кон ност та на публич на та про дан.76 И два та под хо да изиск ват 
за ко но да тел на на ме са, а не раз ши ря ва не на при лож но то по ле на 
из клю чи тел ния спо соб на от мя на та на вляз ло в си ла ре ше ние по 
тъл ку ва те лен път с включ ва не то на ак то ве, които не съ дър жат 
произ на ся не по пред ме та на ма те риал нопра вен спор и ня мат за 
прав на после ди ца си ла на пре съ де но не що.

76 Така Сталев, Ж. Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 3. изд. С.: 
Наука и из куст во, 1979, с. 676. 


