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ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ¹ 74/22.02.2022 Ã. ÍÀ 
ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÀÑÀÖÈÎÍÅÍ ÑÚÄ, ÒÚÐÃÎÂÑÊÀ 

ÊÎËÅÃÈß , I ÎÒÄÅËÅÍÈÅ

Върховният касационен съд на Република България, 
Търговска ко ле гия, Първо от де ле ние, в закр и то за се да ние на де-
се ти февру ари през две хи ля ди два де сет и вто ра го ди на в състав:

председател: Дария Проданова, чле но ве: Кристияна Генков-
ска, Анжелина Христова,

ка то из слу ша доклад ва но то от съ дия Христова ч. т. д. № 2656 
по опи са за 2021 г., за да се произ не се, взе пред вид след но то:

Производството е по ре да на чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по част на жал ба от ад во кат М. К. сре щу опре-

де ле ние № 3027/16.11.2021 г. по в. гр. д. № 4015/2020 г. по опи са 
на Апелативния съд – София, с което е оста ве на без ува же ние 
мол ба та му за от мя на на на ло же ни с опре де ле ние от 8.10.2021 г. 
по съ що то де ло две гло би – гло ба в раз мер на 300 лв. за оби да на 
съ да на ос но ва ние чл. 89, т. 3 във вр. с чл. 91, ал. 1 ГПК и гло ба в 
раз мер на 1000 лв. за не ос но ва тел но от ла га не на де ло то на ос но-
ва ние чл. 92а във вр. с чл. 91, ал. 2 ГПК. Жалбоподателят из ла га 
под роб ни до во ди за до пус на ти от съ да про це су ал ни на ру ше ния и 
мо ли да бъ де от ме не но раз по реж да не то ка то непра вил но.

Върховният ка са ционен съд, Търговска ко ле гия, състав на 
Първо от де ле ние, ка то пре це ни дан ни те по де ло то, приема след-
но то.

Частната жал ба е про це су ал но до пусти ма – де по зи ра на е от 
над леж на стра на в рам ки те на преклу зив ния ед но сед ми чен срок 
по чл. 275, ал. 1 ГПК сре щу под ле жащ на об жал ва не съ де бен акт, 
по ра ди което след ва да бъ де раз гле да на по съ щест во.
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Въззивно граж дан ско де ло № 4015/2020 г. по опи са на 
Апелативния съд – София, е обра зу ва но по въз зив на жал ба от 
„Антол“ ООД чрез ад во кат М. К. На 6.10.2021 г. е про ве де но от-
кри то съ деб но за се да ние, ка то в про то ко ла е удосто ве ре но, че на 
поимен но по вик ва не в 10,30 ч. и на вто ро че те не в 10,35 ч. не са 
се яви ли пред ста ви те ли на жал бо по да те ля и на два ма та от вет ни-
ци („Юробанк България“ АД и „Пиреос Недвижими имо ти“ 
ЕООД), да ден е ход на де ло то и след да ва не на ход по съ щест во 
съ дът е обя вил, че ще се произ не се с ре ше ние. Посочено е, че 
про то ко лът е приклю чил в 10,35 ча са.

С мол ба от съ ща та да та (6.10.2021 г.), по да де на от ад во кат 
М. К. ка то про це су ален пред ста ви тел на „Антол“ ООД по гор но-
то де ло, и от ад во кат П. А., ад во кат И. Д. и ад во кат В. В. – про це-
су ал ни пред ста ви те ли на раз лич ни стра ни по гр. д. № 4034/2020 г., 
насро че но съ що за 6.10.2021 г. от 10,30 ч., е поиска но да бъ де от-
ме нен хо дът по две те де ла и да бъ дат насро че ни в от кри то съ деб-
но за се да ние. Молителите за явя ват, че са би ли пред за ла та (за ла 
№ 2) от 10,10 ч. и ча ка ли да бъ дат по ви ка ни за де ла та, тъй ка то в 
из пъл не ние на за по вед за мер ки те сре щу COVID-19 в за ла та се 
до пускат са мо стра ни те по конкрет но то де ло. Твърдят, че до 
10,29 ч. не са би ли по ви ка ни за гле да не на де ла та, ка то по съ що то 
вре ме съ деб ният състав на пус нал за ла та и ко га то в 10,30 ч. адв. К. 
вля зъл в за ла та, там бил са мо съ деб ният секре тар. Адвокат К. 
поискал секре та рят да из ви ка съ деб ния състав, за що то стра ни те 
са пред за ла та, ка то секре та рят им обяс нил, че съста вът от каз ва 
да се вър не, за що то стра ни те не би ли в за ла та. Като из рич но от бе-
ляз ват, че то зи раз го вор се е про вел в 10,30 ч., ко га то тряб ва ло да 
се гле да пър во то де ло, насро че но за 10,30 ч., мо ли те ли те мо лят за 
от мя на на хо да по съ щест во по две те де ла.

С опре де ле ние от 8.10.2021 г. по гр. д. № 4015/2020 г. по 
опи са на Апелативния съд – София, е раз гле да на мол ба та от 
6.10.2021 г. от ад во кат М. К. ка то про це су ален пред ста ви тел на 
„Антол“ ООД и на ос но ва ние чл. 253 ГПК е от ме не но опре де ле-
нието за да ва не на ход по съ щест во, ка то де ло то е насро че но в 
от кри то съ деб но за се да ние на дру га да та. Със съ що то опре де ле-
ние е осъ ден ад во кат М. К. да пла ти по смет ка на Апелативния 
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съд – София, гло ба в раз мер на 300 лв. за оби да на съ да на ос но ва-
ние чл. 89, т. 3 във вр. с чл. 91, ал. 1 ГПК и гло ба в раз мер на 1000 
лв. за не ос но ва тел но от ла га не на де ло то на ос но ва ние чл. 92а във 
вр. с чл. 91, ал. 2 ГПК. Видно от мо ти ви те, гло ба та от 300 лв. е на-
ло же на за ра ди из ло же ни те в мол ба та от 6.10.2021 г. твър де ния, а 
имен но – че адв. К. е бил пре ди ча са на за се да нието пред съ деб на-
та за ла, че в 10,29 ч. е вля зъл в за ла та, че съ деб ният състав на пус-
нал от зад ния вход, което е опре де ле но от ре ша ва щия съ де бен 
състав ка то из не се ни и раз простра не ни не исти ни, с което е на не-
се на оби да на съ да. Глобата от 1000 лв. е на ло же на с мо ти ви, че 
адв. К. е проявил небреж ност, оста вяй ки де ло то да бъ де раз гле да-
но в не го во от съст вие, и с то ва е ста нал при чи на за не ос но ва тел-
но от ла га не.

С мол ба от 27.10.2021 г. ад во кат К. пра ви иска не за от мя на 
на на ло же ни те му гло би, ка то из ла га под роб ни до во ди, че не са 
на ли це пред постав ки те на за ко на за на ла га не на гло ба по чл. 89, 
т. 3 ГПК, ни то по чл. 92а ГПК.

С об жал ва но то опре де ле ние № 3027/16.11.2021 г. съ дът 
оста вя без ува же ние иска не то, ка то под дър жа, че из ло же ни те 
твър де ния в мол ба та, по да де на от адв. К. на 6.10.2021 г., пред-
ставля ват оби да на съ да. Счита, че е на ли це не ос но ва тел но от ла-
га не на де ло то, тъй ка то опре де ле нието за да ва не на ход по съ-
щест во е от ме не но не за да бъ де попра ве на греш ка и про пуск на 
съ да, а ка то „акт на сниз хож де ние към мо ли те ля“. Съдебният 
състав на ми ра, че „бла го деянието, което съ дът е ока зал на стра-
ни те, пре це ня вай ки, че тех ни те ин те ре си не след ва да стра дат от 
про пуски те на тех ни те пъл но мощ ни ци, не за ли ча ва обек тив ния 
факт на за ба вя не на произ вод ст во то, кой то краен ре зул тат е 
настъ пил един ст ве но по ви на на нев зе лия участие в за се да нието 
ад во кат К.“.

С оглед на из ло же на та фак ти ческа об ста нов ка настоящият 
състав на ВКС на ми ра, че об жал ва но то опре де ле ние е непра вил-
но и след ва да бъ де от ме не но.

Не е на ли це прав но ос но ва ние за на ла га не на гло ба на ад во-
кат К. за оби да на съ да по ре да на чл. 89, т. 3 ГПК. Изложените в 
мол ба та от 6.10.2021 г. твър де ния на про це су ал ния пред ста ви тел 
на въз зив ни ка по настоящо то де ло за до пус на ти от съ да про це су-
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ал ни на ру ше ния не съ дър жат не цен зур ни и обид ни ду ми и опре-
де ле ния, не обек ти ви рат гру бо и яв но не ува жи тел но от но ше ние 
към съ деб ния състав или съ да ка то ин сти ту ция, респ. не мо гат да 
се ква ли фи ци рат ка то оби да към съ да. Ирелевантно в слу чая е да-
ли из не се ни те фак ти са вер ни, тъй ка то стра ни те, респ. тех ни те 
про це су ал ни пред ста ви те ли из ла гат фак ти те и об стоятел ст ва та 
по де ло то та ки ва, как ви то са ги въз приели и с оглед на пред-
приета та за щи та. Дали опре де лен факт се е слу чил в обек тив на та 
дейст ви тел ност, или не, е въпрос на до каз ва не в про це са. За да е 
на ли це оби да на съ да, след ва не просто да са из ло же ни твър де ния 
за фак ти и об стоятел ст ва, а те да са свър за ни с гру би, яв но не ува-
жи тел ни и уни зи тел ни ква ли фи ка ции за член на съ деб ния състав, 
за це лия съ де бен съста ви или за съ да ка то ин сти ту ция. Приема-
нето на обрат но то оз на ча ва да се ква ли фи ци ра ка то оби да на съ да 
вся ко твър де ние за греш ка или про пуск на съ да, пред ставля ва що 
ос но ва ние по чл. 253 ГПК за из ме не ние или от мя на на съ де бен 
акт от поста но ви лия го съ де бен състав, как то и вся ко въз ра же ние 
или оплак ва не на стра на за до пус на ти от съ да на ру ше ния на за ко-
на, пред ставля ва щи ос но ва ния за от мя на на съ де бен акт по ре да 
на ин стан цион ния кон трол.

Не е на ли це и ос но ва ние за на ла га не на ад во кат К. на гло ба 
за „не ос но ва тел но от ла га не на де ло то“. Съгласно чл. 92а ГПК 
стра на, която не ос но ва тел но при чи ни от ла га не на де ло то, по на ся 
не за ви си мо от из хо да му раз носки те за но во то за се да ние и запла-
ща гло ба в раз ме ри те по чл. 91 ГПК. В конкрет ния слу чай е на ло-
же на гло ба на про це су ал ния пред ста ви тел на стра на та, ка то не се 
уста но вя ва по ве де ние на стра на та, до ве ло до не ос но ва тел но от ла-
га не на де ло то. Самото об стоятел ст во, че е ува же но иска не то на 
про це су ал ния пред ста ви тел на въз зив ни ка и е от ме не но опре де-
ле нието за да ва не на ход по съ щест во по ре да на чл. 253 ГПК, из-
ключ ва хи по те за та на не ос но ва тел но при чи не но от ла га не. Съдът 
е приел, че иска не то на стра на та е ос но ва тел но и го е ува жил, т.е. 
на ли це е пра во мер но упраж ня ва не на про це су ал ни пра ва и пре-
ценка на съ да, че са на ли це ос но ва ния за от мя на на соб ст ве но то 
му опре де ле ние за да ва не на ход по съ щест во.

Изложените от съ деб ния състав мо ти ви в об жал ва но то опре-
де ле ние не обос но ва ват пред постав ки те на чл. 92а ГПК.
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Мотивиран от гор но то, Върховният ка са ционен съд на 
Република България, Търговска ко ле гия, състав на Първо от де ле-
ние

Îïðåäåëè:

ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3027/16.11.2021 г. по в. гр. д. 
№ 4015/2020 г. по опи са на Апелативния съд – София.

Определението не под ле жи на об жал ва не.

Председател:
Членове: 1)
2)


