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ÑÚÄÅÁÍÀ ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ÒÚËÊÓÂÀÒÅËÍÎ ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 5/14.07.2022 Ã. 
ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÅÍ ÑÚÄ – 

ÎÑÑ ÎÒ I È II ÊÎËÅÃÈß ÍÀ ÂÀÑ

Производството е по чл. 124 и след ва щи те от Закона за съ-
деб на та власт (ЗСВ).

Образувано е по две иска ния на глав ния про ку рор на 
Република България, съ от вет но вх. № 5984/24.04.2020 г. и вх. 
№ 16034/10.11.2020 г., от пра ве ни на ос но ва ние чл. 125 от Закона 
за съ деб на та власт до Общото събра ние на ко ле гиите във 
Върховния ад ми нистра ти вен съд, които с раз по реж да не от 
23.12.2020 г. на пред се да те ля на ВАС са обе ди не ни в ед но тъл ку-
ва тел но де ло. Главният про ку рор е се зи рал ОСС на ВАС за 
приема не на тъл ку ва тел но ре ше ние по след ни те въпро си:

1. Следва ли да се при съж да за кон на лихва в произ вод ст во то 
по чл. 1, ал. 1 от Закона за от го вор ност та на държа ва та и общините 
за вре ди (ЗОДОВ) при ува жен иск за обез ще тя ва не на иму щест ве-
ни вре ди, пред ставля ва щи запла те но ад во кат ско въз награж де ние 
в произ вод ст во то по об жал ва не на на ка за тел но поста новле ние, 
което е от ме не но от съ да, и ако се дъл жи, кой е на чал ният мо-
мент – вли за нето в си ла на ре ше нието за от мя на на на ка за тел но то 
поста новле ние или за веж да нето на иско ва та мол ба?

2. Дължи ли се обез ще те ние за вре ди по из пла те ни те ад во-
кат ски въз награж де ния и дър жав ни такси в произ вод ст ва та пред 
ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща за иско ве по чл. 28, ал. 2 от Закона 
за тър гов ския ре гистър и ре гистъ ра на юри ди чески те ли ца с 



62 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

несто пан ска цел (ЗТРРЮЛНЦ) във връзка с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, 
пре дя ве ни за въз ста но вя ва не на иму щест ве ни вре ди от не за ко но-
съ образ ни дейст вия или без дейст вия на длъж ност ни ли ца по ре-
гистра цията, и пред ставля ват ли те пря ка и не посред ст ве на после-
ди ца по сми съ ла на чл. 4 ЗОДОВ?

1. Ïî ïúð âèÿ âúïðîñ

Съгласно ТР № 1/15.03.2017 г. на ОСС на I и II ко ле гия на 
ВАС, прието по т. д. № 2/2016 г. по опи са на ВАС, при пре дя ве ни 
пред ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща иско ве по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ 
за иму щест ве ни вре ди от не за ко но съ образ ни на ка за тел ни поста-
новле ния из пла те ни те ад во кат ски въз награж де ния в произ вод-
ство то по об жал ва не то и от мя на та им пред ставля ват пря ка и не-
посред ст ве на после ди ца по сми съ ла на чл. 4 от то зи за кон.

Искането за приема не на тъл ку ва тел но ре ше ние е мо ти ви ра-
но с на ли чието на про ти во ре чи ва съ деб на прак ти ка от нос но то ва 
дъл жи ли се за кон на лихва вър ху пре тен ди ра ни те по ре да на чл. 1, 
ал. 1 ЗОДОВ иму щест ве ни вре ди във вид на пла те ни су ми за ад-
во кат ски въз награж де ния в рам ки те на ад ми нистра тив нона ка за-
тел но то произ вод ст во по от мя на на на ка за тел но поста новле ние.

В пър ва та гру па съ деб ни ре ше ния ак це сор на та пре тен ция за 
при съж да не на за кон на лихва вър ху дъл жи мо то обез ще те ние за 
иму щест ве ни вре ди, пред ставля ва щи пла те но ад во кат ско въз-
награж де ние в съ деб но то произ вод ст во по от мя на на на ка за тел но 
поста новле ние (НП), се приема за не ос но ва тел на. Основният до-
вод на съ диите, поста но ви ли та зи гру па ре ше ния, е след ният: ма-
кар пла те но то в съ деб но то произ вод ст во по от мя на на НП ад во-
кат ско въз награж де ние да се тър си по ЗОДОВ, тъй ка то лип с ва 
за ко но ва въз мож ност то зи раз ход да се пре тен ди ра ка то съ деб ни 
раз носки, то ва об стоятел ст во не про ме ня същ ност та на пре тен-
цията – пре тен ди рат се напра ве ни в съ деб ни те произ вод ст ва по 
об жал ва не на НП раз носки за ад во кат ски въз награж де ния. 
Доколкото съглас но про це су ал ни те за ко ни, пред виж да щи при-
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съж да не на съ деб ни раз носки в пол за на спе че ли ла та де ло то стра-
на, вър ху те зи раз носки не се при съж да лихва, съ ща та след ва да 
бъ де и прав на та ло ги ка при пре тен ди ра не то им ка то вре ди по 
ЗОДОВ в слу чаите, в които съ от вет ният про це су ален за кон не 
пред виж да при съж да не то им в рам ки те на съ от вет но то съ деб но 
произ вод ст во.

Тази прак ти ка се ос но ва ва на: Решение № 6263/18.05.2017 г. 
по адм. д. № 681/2016 г., III о. на ВАС, Решение 
№ 5878/11.05.2017 г. по адм. д. № 144/2016 г., III о. на ВАС, 
Решение № 8571/04.07.2017 г. по адм. д. № 13604/2015 г., III о. на 
ВАС, Решение № 7642/16.06.2017 г. по адм. д. № 1017/2016 г., 
III о. на ВАС, Решение № 5297/27.04.2017 г. по адм. д. 
№ 6478/2016 г., III о. на ВАС, Решение № 7831/20.06.2017 г. по 
адм. д. № 433/2016 г., III о. на ВАС, Решение № 12693/24.10.2017 г. 
по адм. д. № 8999/2016 г., III о. на ВАС, Решение 
№ 12927/27.10.2017 г. по адм. д. № 9104/2016 г., III о. на ВАС, 
Решение № 14213/22.11.2017 г. по адм. д. № 14071/2016 г., III о. 
на ВАС, Решение № 7406/13.06.2017 г. по адм. д. № 5180/2016 г., 
III о. на ВАС, и Решение № 7431/13.06.2017 г. по адм. д. 
№ 14348/2015 г., III о. на ВАС.

Според съ деб ни те съста ви, поста но ви ли вто ра та гру па съ-
деб ни ре ше ния, след ка то сто ре ни те в рам ки те на ад ми нистра тив-
нона ка за тел ния съ де бен про цес раз носки за ад во кат ско въз-
награж де ние не мо же да се пре тен ди рат в съ от вет ния съ де бен 
про цес по ра ди лип са та на из рич на прав на нор ма за то ва, а съглас-
но ТР № 1/15.03.2017 г. по т. д. № 2/2016 г. на ОСС на ВАС съ щи-
те след ва да се тър сят по ре да на чл. 1 ЗОДОВ и съставля ват пря-
ка и не посред ст ве на после ди ца от не за ко но съ образ но то НП, то в 
то зи слу чай вър ху при съ де но то обез ще те ние за иму щест ве ни 
вре ди се дъл жат и за кон ни лихви, как ви то се дъл жат при поиск-
ва не вър ху вся ко дру го обез ще те ние по ЗОДОВ.
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В рам ки те на та зи вто ра гру па съ деб ни ре ше ния се застъп ват 
раз лич ни ста но ви ща от нос но на чал ния мо мент, от кой то се дъл-
жи за кон на лихва вър ху при съ де на та глав ни ца.

Според ед но то раз би ра не за кон на лихва вър ху глав ни ца та се 
дъл жи от да та та на пре дя вя ва не на иско ва та мол ба до съ да, ка то 
се при ла га раз по ред ба та на чл. 84, ал. 2 ЗЗД, съглас но която при 
лип са на опре де лен ден за из пъл не ние длъж ни кът из па да в за ба ва 
след по ка на от кре ди то ра. Това ста но ви ще е застъ пе но в след ни те 
ре ше ния: Решение № 3626/13.03.2019 г. по адм. д. № 6087/2018 г., 
III о. на ВАС, Решение № 1636/06.02.2019 г. по адм. д. 
№ 10814/2017 г., III о. на ВАС, Решение № 14075/22.10.2019 г. по 
адм. д. № 1562/2019 г., III о. на ВАС, Решение № 972/23.01.2019 г. 
по адм. д. № 7792/2018 г., III о. на ВАС, Решение 
№ 2534/20.02.2019 г. по адм. д. № 6691/2018 г., III о. на ВАС, 
Решение № 2433/19.02.2019 г. по адм. д. № 6086/2018 г., III о. на 
ВАС, Решение № 766/17.01.2019 г. по адм. д, № 11012/2017 г., 
III о. на ВАС, и Решение № 15973/19.12.2018 г. по адм. д. 
№ 8875/2018 г., III о. на ВАС.

Според дру го то раз би ра не за кон на та лихва вър ху глав ни ца-
та се дъл жи от да та та на вли за не в си ла на съ деб но то ре ше ние, с 
което на ка за тел но то поста новле ние е от ме не но. Доколкото пла-
те но то ад во кат ско въз награж де ние се явя ва пря ка и не посред ст-
ве на после ди ца от от ме не но то ка то не за ко но съ образ но НП, при-
ло же ние на ми ра т. 4 от ТР № 3/22.04.2004 г. на ВКС по т. гр. д. 
№ 3/2004 г., ОСГК, с доклад чик съ дия Жанета Найденова, спо ред 
която на чал ният мо мен т на за ба ва та, съ от вет но – дъл жи мост та на 
за кон на та лихва вър ху иско ва та пре тен ция за обез ще те ние, е вли-
за нето в си ла на ре ше нието, с което се от ме ня ад ми нистра тив-
ният акт. Отмененото ка то не за ко но съ образ но НП се при рав ня ва 
ка то после ди ци (вклю чи тел но и по от но ше ние на на чал ния мо-
мент за при съж да не на за кон на лихва вър ху главницата) на от ме-
не ния ка то не за ко но съ обра зен ад ми нистра ти вен акт. В то зи сми-
съл са поста но ве ни след ни те съ деб ни ре ше ния: Решение 
№ 3633/13.03.2019 г. по адм. д. № 8831/2018 г., III о. на ВАС (осо-



65Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

бе но мне ние за противното), Решение № 4653/28.03.2019 г. по 
адм. д. № 9545/2018 г., III о. на ВАС, Решение № 15751/17.12.2018 г. 
по адм. д. № 10945/2017 г., III о. на ВАС, Решение 
№ 8701/10.06.2019 г. по адм. д. № 14394/2018 г., III о. на ВАС, 
Решение № 1064/25.01.2019 г. по адм. д. № 9543/2018 г., III о. на 
ВАС (осо бе но мне ние за противното), Решение № 9757/ 
25.06.2019 г. по адм. д. № 4288/2019 г., III о. на ВАС, Решение 
№ 10164/02.07.2019 г. по адм. д. № 2169/2019 г., III о. на ВАС, и 
Решение № 7467/20.05.2019 г. по адм. д. № 38/2018 г., III о. на 
ВАС.

Предвид об стоятел ст во то, че след обра зу ва не на тъл ку ва тел-
но то де ло и до произ на ся не то по до пусти мост та на иска не то ве че 
е уста но ве на трай на съ деб на прак ти ка на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд, и лип с ват про ти во ре чи ви ре ше ния на от дел ни съ деб ни 
съста ви от нос но дъл жи мост та на лихва та и на чал ния мо мент, от 
кой то съ ща та се при съж да в произ вод ст ва та по ЗОДОВ (Решение 
№ 1310/11.02.2022 г. по адм. д. № 7281/2021 г. по опи са на ВАС 
на съ деб ния състав, под дър жащ ста но ви ще, че не след ва да се 
при съж да за кон на лихва вър ху пла те ни те ад во кат ски въз награж-
де ния в съ деб ния про цес по от мя на на НП, пре тен цията за които 
е ува же на в произ вод ст во то по чл. 1 ЗОДОВ) про ти во ре чи ва та 
съ деб на прак ти ка сред съ деб ни те съста ви на Върховния ад ми-
нистра ти вен съд по то зи въпрос е пре одо ля на. Към настоящия 
мо мент еди но душ но се въз приема ста но ви ще то за дъл жи мост на 
за кон на лихва вър ху пла те ни те в ад ми нистра тив но-на ка за тел ни те 
съ деб ни произ вод ст ва ад во кат ски въз награж де ния (пре ди из ме-
не нието на ЗАНН, с което се пред виж да въз мож ност съ щи те да се 
пре тен ди рат ка то съ деб ни разноски), ка то на чал ният мо мент, от 
кой то съ ща та за кон на лихва се дъл жи, е да та та на вли за не в си ла 
на съ деб но то ре ше ние, с което НП е от ме не но ка то не за ко но съ-
образ но, сти га лихва та да е поиска на от та зи да та.

Налице е и за ко но да тел на про мя на, от но си ма към пред ме та 
на иска не то на глав ния про ку рор за поста но вя ва не на тъл ку ва тел-
но ре ше ние по поста ве ния въпрос. С § 9 ПЗР на Закона за из ме не-
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ние и до пъл не ние на ЗОДОВ (обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., в 
си ла от 3.12.2019 г.) е съз да де на но ва ал. 3 на чл. 63 от Закона за 
административните нарушения и наказания (ЗАНН), съглас но 
която в съ деб ни те произ вод ст ва по об жал ва не на НП пред ра йон-
ни те съдилища, а на ка са ция – пред ад ми нистра тив ни те съ ди ли-
ща, стра ни те имат пра во на при съж да не на раз носки по ре да на 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същото за ко но да-
тел но ре ше ние се съ дър жа в но ва та раз по ред ба на чл. 63д, ал. 1 
ЗАНН (нов – ДВ, бр. 109 от 2020 г., в си ла от 23.12.2021 г.).

Според ци ти ра на та по-го ре про мя на в за ко но да тел ст во то 
след 3.12.2019 г. сто ре ни те в съ деб но то произ вод ст во по от мя на 
на НП раз хо ди за ад во кат ско въз награж де ние мо же да се пре тен-
ди рат в рам ки те на са мо то съ деб но произ вод ст во ка то съ деб ни 
раз носки. За пла те ни ад во кат ски въз награж де ния в съ деб ни те 
произ вод ст ва по от мя на на НП, приклю чи ли пре ди приема не то 
на чл. 63, ал. 3 ЗАНН (чий то текст по-къс но е  пов то рен в чл. 68д 
от съ щия закон), про ти во ре чи ва та съ деб на прак ти ка е пре одо-
ляна.

2. Ïî âòî ðèÿ âúïðîñ

Искането по вто рия въпрос е мо ти ви ра но с на ли чието на 
про ти во ре чи ва съ деб на прак ти ка на ВАС.

Според пър во то ста но ви ще раз носки те за ад во кат ски въз-
награж де ния и дър жав ни такси, сто ре ни в рам ки те на съ деб но то 
произ вод ст во по об жал ва не на от ка за на длъж ност но то ли це да 
из вър ши впис ва не в Търговския ре гистър по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ, 
пред ставля ват вре ди по сми съ ла на чл. 4 ЗОДОВ и след ва да се 
пре тен ди рат по ре да на чл. 28, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ, спо ред кой то 
Агенцията по впис ва нията от го ва ря за вре ди те, при чи не ни на фи-
зи чески и юри ди чески ли ца от не за ко но съ образ ни ак то ве, дейст-
вия или без дейст вия на длъж ност ни ли ца по ре гистра цията, по 
ре да на ЗОДОВ.
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Основните ар гу мен ти за по доб на по зи ция са: не за ви си мо от 
препра ща не то на чл. 25, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ към ре да по гла ва два-
де сет и пър ва на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) –
„Обжалване на опре де ле нията“, ин стан цион ният кон трол вър ху 
ак то ве те на длъж ност ни те ли ца по ре гистра цията пред окръж ния 
съд и пред апе ла тив ния съд се осъ щест вя ва в ед ностран но произ-
вод ст во, в което лип с ва насрещ на стра на по сми съ ла на чл. 26 
ГПК, която да по не се съ деб ни те раз носки от не ос но ва тел но по-
вдиг на тия съ де бен спор по сми съ ла на чл. 78 във връз ка с чл. 278, 
ал. 4 ГПК. При лип са та на уред ба в за ко но да тел ст во то ни на спе-
циален ред за при съж да не на сто ре ни те в слу чая раз носки един-
ст ве но то ефек тив но сред ст во за пре тен ди ра не то им е имен но 
искът по чл. 28, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ във връзка с чл. 1 ЗОДОВ.

В то зи сми съл са по со че ни след ни те ре ше ния: Решение 
№ 2656/19.02.2020 г. по адм. д. № 7010/2019 г. на ВАС, Решение 
№ 6684/03.06.2020 г. по адм. д. № 9628/2019 г. на ВАС, 
Определение № 5234/30.04.2020 г. по адм. д. № 3858/2020 г. на 
ВАС, Определение № 9277/18.06.2019 г. по адм. д. № 5822/2019 г. 
на ВАС, Определение № 3034/28.02.2019 г. по адм. д. 
№ 185/2019 г. на ВАС, Определение № 16006/26.11.2019 г. по 
адм. д. № 12653/2019 г. на ВАС, Решение № 707/17.01.2019 г. по 
адм. д. № 9828/2018 г. на ВАС, Решение № 7393/17.05.2019 г. по 
адм. д. № 9730/2018 г. на ВАС и Определение № 11764/18.09.2020 г. 
по адм. д. № 9459/2020 г. на ВАС.

В дру га та гру па съ деб ни ак то ве се приема, че сто ре ни те в 
граж дан ско то произ вод ст во по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ раз носки не 
след ва да се пре тен ди рат по ре да на чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ. Според 
поста но ви ли те вто ра та гру па съ деб ни ак то ве съ деб ни съста ви 
раз по ред ба та на чл. 28, ал. 2 ЗТРРЮЛНЦ ка сае пре тен ции за 
запла ща не на обез ще те ние за иму щест ве ни и не иму щест ве ни 
вре ди, при чи не ни от не за ко но съ образ ни ак то ве, дейст вия или 
без дейст вия на длъж ност ни ли ца по ре гистра цията, но не и пре-
тен ции за раз носки, напра ве ни в хо да на произ вод ст во то по от мя-
на на не за ко но съ образ ни от ка зи на длъж ност ни те ли ца по чл. 25 
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от то зи за кон. В произ вод ст ва та по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ е пред ви-
ден спе циален про це су ален ред, по кой то мо же да се ре али зи ра 
пра во то на въз ста но вя ва не на пла те ни су ми за ад во кат ско въз-
награж де ние и дър жав на такса в то ва произ вод ст во, и то ва е ре-
дът по чл. 25, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ (пре ди из ме не нието му с ДВ, 
бр. 105 от 2020 г.). Доколкото раз по ред ба та на ал. 4 от чл. 25 
ЗТРРЮЛНЦ не препра ща към всич ки раз по ред би на ГПК (в то ва 
число не препра ща и към ох ра ни тел ни те произ вод ст ва по чл. 530 
и след ва щи те, как то и към чл. 541 ГПК), а са мо към раз по ред би те 
на гла ва два де сет и пър ва на ГПК – „Обжалване на опре де ле-
нията“, то сто ре ни те в то ва съ деб но произ вод ст во раз носки мо же 
да се пре тен ди рат по ре да на чл. 273 във връзка с чл. 78, ал. 4 и 
чл. 81 ГПК по си ла та на препра ща ща та нор ма на чл. 275, ал. 2 
ГПК. При на ли чието на спе циален ред за пре тен ди ра не на сто ре-
ни те в произ вод ст во то по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ раз носки съ щи те не 
мо же да се тър сят по иско вия ред на чл. 28, ал. 2 от спе циал ния 
за кон, препра щащ към чл. 1 ЗОДОВ, пред вид забра на та по чл. 8, 
ал. 3 ЗОДОВ.

В то зи сми съл са по со че ни след ни те съ деб ни ак то ве: 
Решение № 10766/05.08.2020 г. по адм. д. № 3318/2020 г. на ВАС, 
Решение № 6449/01.06.2020 г. по адм. д. № 3608/2020 г. на ВАС, 
Решение № 4439/14.04.2020 г. по адм. д. № 11736/2018 г. на ВАС, 
Определение № 5257/30.04.2020 г. по адм. д. № 3328/2020 г. на 
ВАС, Определение № 11742/17.09.2020 г. по адм. д. № 8884/2020 г. 
на ВАС, Определение № 11872/24.09.2020 г. по адм. д. 
№ 9458/2020 г. на ВАС, Решение № 14014/21.10.2019 г. по адм. д. 
№ 4617/2019 г. на ВАС, Решение № 7683/22.05.2019 г. по адм. д. 
№ 9280/2018 г. на ВАС, Решение № 4328/22.03.2019 г. по адм. д. 
№ 8764/2018 г. на ВАС и Решение № 11516/29.07.2019 г. по 
адм. д. № 11962/2018 г. на ВАС.

Съгласно § 14 ПЗР ЗИД на Закона за из пъл не ние на на ка за-
нията и за дър жа не то под стра жа (ЗИНЗС – обн., ДВ, бр. 105 от 
11.12.2020 г., в си ла от 15.12.2020 г.) в чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ се съз-
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да ва но ва ал. 6 със след но то съ дър жа ние: „В произ вод ст ва та съ-
дът при съж да раз носки на стра ни те по ре да на ГПК“.

С гор на та за ко но да тел на про мя на не об хо ди мост та от тъл ку-
ва не за напред по ка къв ред след ва да се пре тен ди рат пла те ни те в 
произ вод ст во то по чл. 25 ЗТРРЮЛНЦ раз хо ди за ад во кат ски въз-
награж де ния и дър жав ни такси от па да.

Предвид го ре из ло же но то и на ос но ва ние раз по ред би те на 
чл. 124, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 128, ал. 1 ЗСВ и т. 15 и 16 от 
Правилата за приема не на тъл ку ва тел ни ре ше ния от Общото 
събра ние на съ диите от I и II ко ле гия на Върховния ад ми нистра-
ти вен съд, Общото събра ние на съ диите при Върховния ад ми-
нистра ти вен съд приема след но то:

Исканията са от пра ве ни от ле ги ти ми ра но ли це по чл. 125 
ЗСВ – глав ния про ку рор на Република България. Обосновани са с 
из ло же ни те по-го ре до во ди за на ли чието на про ти во ре чи ва съ-
деб на прак ти ка, явя ва щи се ос но ва ние за приема не на тъл ку ва-
тел но ре ше ние по сми съ ла на чл. 124, ал. 1 ЗСВ. Исканията съ-
дър жат изиску еми те рек ви зи ти, по со че ни в чл. 127 ЗСВ и в т. 11 
от Правилата за приема не на тъл ку ва тел ни ре ше ния.

С § 9 ПЗР на Закона за из ме не ние и до пъл не ние на ЗОДОВ 
(обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2019 г., в си ла от 3.12.2019 г.) е съз да де-
на но ва ал. 3 на чл. 63 ЗАНН, съглас но която в съ деб ни те произ-
вод ст ва по об жал ва не на НП пред ра йон ни те съдилища, а на ка са-
ция – пред ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща, стра ни те имат пра во на 
при съж да не на раз носки по ре да на АПК. Същото за ко но да тел но 
ре ше ние се съ дър жа в но ва та раз по ред ба на чл. 63д, ал. 1 ЗАНН 
(нов, ДВ, бр. 109 от 2020 г., в си ла от 23.12.2021 г.), която гла си:

„(1) В произ вод ст ва та пред ра йон ния и ад ми нистра тив ния 
съд, как то и в ка са цион но то произ вод ст во стра ни те имат пра во на 
при съж да не на раз носки по ре да на Административнопроцесуалния 
ко декс.
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(2) Ако запла те но то от стра на та въз награж де ние за ад во кат е 
пре ко мер но съ образ но дейст ви тел на та прав на и фак ти ческа 
слож ност на де ло то, съ дът мо же по иска не на насрещ на та стра на 
да при съ ди по-ни сък раз мер на раз носки те в та зи им част, но не 
по-мал ко от ми ни мал но опре де ле ния раз мер съ образ но чл. 36 от 
Закона за ад во ка ту ра та.

(3) В пол за на юри ди чески ли ца или ед но лич ни тър гов ци се 
при съж да и въз награж де ние в раз мер, опре де лен от съ да, ако те 
са би ли за щи та ва ни от юрискон султ или друг слу жи тел с юри ди-
ческо обра зо ва ние.

(4) В пол за на уч реж де нието или ор га ни за цията, чий то ор ган 
е из дал ак та по чл. 58д, се при съж да и въз награж де ние в раз мер, 
опре де лен от съ да, ако те са би ли за щи та ва ни от юрискон султ 
или друг слу жи тел с юри ди ческо обра зо ва ние.

(5) В слу чаите по ал. 3 и 4 раз ме рът на при съ де но то въз-
награж де ние не мо же да над хвър ля макси мал ния раз мер за съ от-
вет ния вид де ло, опре де лен по ре да на чл. 37 от Закона за прав на-
та по мощ“.

Както раз по ред ба та на чл. 63, ал. 3 ЗАНН (до из ме не нието ѝ 
с ДВ, бр. 109 от 2020 г., в си ла от 23.12.2021 г.), та ка и но ва та раз-
по ред ба на чл. 63д ЗАНН (обн., ДВ, бр. 109 от 22.12.2020 г., в си-
ла от 23.12.2021 г.) уреж да ма те риал ноправ на та въз мож ност и 
про це су ал но то пра во на спе че ли ла та стра на да пре тен ди ра при-
съж да не то на раз носки за запла те но то ад во кат ско въз награж де-
ние в рам ки те на ад ми нистра тив но на ка за тел но то произ вод ст во 
по от мя на на НП, по ра ди което от па да въз мож ност та за стра на та 
да ги пре тен ди ра по ре да на ЗОДОВ. Съгласно чл. 8, ал. 3 ЗОДОВ, 
ко га то за кон или указ е пред ви дил спе циален на чин на обез ще те-
ние, то зи за кон не се при ла га.

При про вер ка та за до пусти мост на иска не то по вто рия 
въпрос се уста но вя ва, че в Закона за тър гов ския ре гистър и ре-
гистъ ра на юри ди чески те ли ца с несто пан ска цел (обн., ДВ, 
бр. 105 от 11.12.2020 г.) е приета но ва ал. 6 на чл. 25, съглас но 
която „в произ вод ст ва та съ дът при съж да раз носки на стра ни те по 
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ре да на Гражданския про це су ален ко декс“. Цитираната но ва али-
нея уреж да ре да за при съж да не на раз носки за запла те но то ад во-
кат ско въз награж де ние, което из ключ ва въз мож ност та те да бъ-
дат пре тен ди ра ни по исков ред по чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.

С оглед на настъ пи ли те за ко но да тел ни про ме ни и по два та 
поста ве ни въпро са, как то и пред вид пре одо ля на та про ти во ре чи ва 
прак ти ка по пър вия въпрос, Общото събра ние на съ диите от I и II 
ко ле гия на Върховния ад ми нистра ти вен съд

Ð Å Ø È:

ОТКЛОНЯВА иска нията на глав ния про ку рор на Република 
България за приема не на тъл ку ва тел но ре ше ние по след ни те 
въпро си:

1. Следва ли да се при съж да за кон на лихва в произ вод ст во то 
по чл. 1, ал. 1 от Закона за от го вор ност та на дър жава та и общините 
за вре ди (ЗОДОВ) при ува жен иск за обез ще тя ва не на иму щест ве-
ни вре ди, пред ставля ва щи запла те но ад во кат ско въз награж де ние 
в произ вод ст во то по об жал ва не на на ка за тел но поста новле ние, 
което е от ме не но от съ да, и ако се дъл жи, кой е на чал ният мо-
мент – вли за нето в си ла на ре ше нието за от мя на на на ка за тел но то 
поста новле ние или за веж да нето на иско ва та мол ба?

2. Дължи ли се обез ще те ние за вре ди по из пла те ни те ад во-
кат ски въз награж де ния и дър жав ни такси в произ вод ст ва та пред 
ад ми нистра тив ни те съ ди ли ща за иско ве по чл. 28, ал. 2 от Закона 
за тър гов ския ре гистър и ре гистъ ра на юри ди чески те ли ца с 
несто пан ска цел във връзка с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ, пре дя ве ни за 
въз ста но вя ва не на иму щест ве ни вре ди от не за ко но съ образ ни 
дейст вия или без дейст вия на длъж ност ни ли ца по ре гистра цията, 
и пред ставля ват ли те пря ка и не посред ст ве на после ди ца по сми-
съ ла на чл. 4 ЗОДОВ?
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