
ВЪЗБРАНИТЕ  
ПРОБЛЕМЪТ  СЪС  ЗАЛИЧАВАНЕТО  ПО  ИСКАНЕ
НА  БАНКИ  И  ПОСЛЕДИЦИТЕ  ОТ  ТОВА
 

С  ВКЛЮЧЕН  РЕАЛЕН  КАЗУС  

АДВОКАТ ЖАНЕТА ФИЛЕВА

2019
ГР .  СОФИЯ
Т Е Л .  0886  65  66  99 ,  E -MAIL :  JANETA .M .F ILEVA@GMAIL .COM

МАЙ



КАКВО  Е
ВЪЗБРАНА?

Няма установена легална дефи-

ниция за термина "възбрана".

 

Възбраната е обезпечителна
мярка, която се използва в
обезпечителния и изпълнител-

ния процес. 

 

Нейната основна цел е да запази
имуществото в патримониума на
длъжника. При разпореждане с
имуществото, върху което е на-

ложена възбрана, то разпореж-

дането е недействително спрямо
кредиторите на длъжника.

 

На Графика 1. Служби по впис-

ванията с най-голям брой от-

четени възбрани може да види-

те количеството възрани за пър-

вото тримесечие на 2019 г. (по
Данни от Агенцията по вписва-

нията).

 

СВ-София има 1507 възбрани,

докато СВ-Варна, СВ-Пловдив и
СВ-Русе имат 590, 536 и 480

броя възбрани респективно.

Графика 1. Служби по вписванията с
най-голям брой отчетени възбрани
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ЗАЛИЧАВАНЕ
НА  ВЪЗБРАНА

Възбраната на недвижим имот
може да бъде заличена съгласно
чл. 31 от Правилника за
вписванията с 

 

- „писмено нареждане на учреж-

дението или длъжностното лице,

което е наложило възбраната
или пред което е представена
гаранцията или обезпечението“ 

 

- или „по искане на заинтере-

сования със заявление, към кое-

то прилага удостоверение от
надлежното учреждение, че
вписването може да се заличи“.

 

На Графика 1. Служби по впис-

ванията с най-голям брой от-

четени заличени възбрани 

може да видите количеството
възрани за първото тримесечие
на 2019 г. (по Данни от Агенция-

та по вписванията).

 

СВ-София има 1109 заличени
възбрани, докато СВ-Варна, СВ-

Пловдив и СВ-Русе имат 689, 521

и 295 броя възбрани респектив-

но.

Графика 2. Служби по вписванията с
най-голям брой отчетени заличени
възбрани
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КАЗУС  ОТ
ПРАКТИКАТА

ФАКТИЧЕСКА ОБОСНОВКА

През 201..г. по описа на ЧСИ „Х“, с район на действие Софийски Градски съд е
образувано изпълнително дело по молба на взискател, в чиято полза е издаден
изпълнителен лист  срещу длъжника – дружеството „У“.

 

Вземането на взискателя по изпълнителното дело е обезпечено чрез налагане
на възбрана по реда на чл. 431 от ГПК върху  недвижим имот, собственост на
длъжника.

 

Възбраната върху описания по-горе имот е вписана по молба на ЧСИ „Х“ в Служ-

ба вписване – гр. София и е първа по ред.

 

След вписаната първа по ред възбрана върху имота са вписани други 4 (четири)

възбрани по 4 (четири) изпълнителни дела, образувани при ЧСИ „Х1“.
 

Пет години по-късно, при наложени пет възбрани и висящи няколко изпъл-

нителни дела, длъжникът се разпорежда с възбранения имот, като го апор-

тира* в капитала на свое дъщерно дружество „У1“, заедно с други недвижими
имоти.

 

ЧСИ - частен съдебел изпълнител
Апорт - данъчно третиране на непаричната вноска
ГПК - Граждански процесуален кодекс



ФАКТИЧЕСКА ОБОСНОВКА (прод.)

В последствие, по изпълнителното дело при ЧСИ „Х“ е проведена публична про-

дан по реда на ГПК и описаният по-горе недвижим имот е възложен на физичес-

ко лице, обявено за купувач на публичната продан съгласно Постановление за
възлагане на недвижим имот, което след като е влязло в сила е вписано в Служба
по вписване – гр. София.

 

Междувременно, преди вписването на Постановлението за възлагане на
недвижимия имот, но след влизането му в сила, по партидата на имота е
вписана искова молба от дружеството „З“ срещу дружеството „У“ и дъщер-

ното му дружество „У1“. Правното основание на иска е чл. 135 от ЗЗД, като с
исковата молба се иска, съдът да постанови решение, с което да обяви за отно-

сително недействителен спрямо ищеца учредителен апорт, извършен от „У“ в
капитала на „У1“, вписан в Търговския регистър, на правото на собственост с
обект недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в жилищен комплекс,

с апартаменти, ателиета, магазини, подземни гаражи, мазета и трафопост – про-

цесния недвижим имот. По исковата молба е образувано търговско дело в
Софийски градски съд.

 

Към настоящия момент по делото има постановено решение, с което искът на
ищеца е изцяло уважен. Решението на първа инстанция е обжалвано от ответни-

ците, поради което и към настоящия момент не е влязло в сила.

 

От своя страна, след няколко месеца след вписване на постановлението за възла-

гане на недвижимия имот, купувачът на публична продан продава процесния
недвижим имот чрез договор за покупко – продажба на недвижим имот на трето
физическо лице.

 

Продажната цена по покупко –  продажбата на имота между физическите лица, се
осигурява от Банка чрез кредит, който следва да бъде обезпечен с вписване на
първа по ред ипотека върху имота.

 

По искане на банката до продавача, последният подава молба до ЧСИ  „Х“ да 

бъде заличена вписаната първа по ред възбрана върху имота. Със съобще-ние
на ЧСИ „Х“ до Служба вписване – гр. София, възбраната е заличена. По сходен
начин, са заличени и останалите четири възбрани върху имота, вписани по-

късно.



ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

С оглед на гореизложената фактическа обстановка, следва да бъдат взети пред-

вид следните основни положения в правната доктрина и съдебна практика:

 

Застъпваното мнение в правната доктрина и приетото в съдебната практика е,

че възбраната осигурява както възможност кредитора да се удовлетвори от въз-

бранения имот, запазвайки го в патримониума на длъжника, така и ограничава-

не на последващи разпореждания, за да се обезпечи изпълнение и на други
притезания освен парични.

 

Възбраната цели да запази недвижимите имоти на длъжника, или друго лице в
неговия патримониум, като чл. 453 от ГПК предвижда непротивопоставимост
на прехвърлянето и учредяването на вещни права, извършени след вписва-

не на възбраната по отношение на взискателя. Възбраната обезпечава въз-

можността за изпълнение върху възбранения недвижим имот.

 

Запазването на възбраните след публичната продан защитава правото на
собственост на купувача, придобито по силата на влязлото в сила постано-

вление за възлагане. Съобразно чл. 496, ал. 2, изр. второ от ГПК на купувача не
могат да бъдат противопоставени права на трети лица, ако те не могат да бъдат
противопоставени на взискателя. В този смисъл, възбраната осигурява по-

ранна противопоставимост на правото на собственост на купувача, който
момент е датата на вписване на възбраната на взискателя. Така купувачът
от публичната продан получава защита спрямо лица, вписали свои актове
относно недвижимия имот след вписването на възбраната и преди вписва-

не на постановлението за възлагане.

 

Съгласно мотивите към т. 3 на Тълкувателно решение № 1 от 10.07.2018 г. на
ВКС по тълкувателно дело № 1/2015 г., ОСГТК, докладвано от съдиите
Емануела Балев-ска и Костадинка Недкова „С вписване на възбраната
последващите разпо-реждания на длъжника с възбранения имот са
непротивопоставими на взискателя и присъединените кредитори. На тях са
непротивопоставими и претенциите на трети лица към възбранения имот,

ако исковите молби, с които тези претенции са заявени пред съд, подлежат
на вписване, но не са вписани преди вписване на възбраната. Поради това
действие на възбраната взиска-телят и присъединените кредитори по чл.

456 от ГПК ще могат да се удов-летворят от цената на имота въпреки
последващи разпореждания на длъж-ника и независимо от основателните
претенции на трети лица към възбра-нения имот“.



ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ (прод.)

Пак съгласно цитираното тълкувателно решение на ВКС, което представлява
задължителна съдебна практика „Наложената обезпечителна възбрана не се
погасява, нито се отменя след извършване на публичната продан на
възбранения недвижим имот, тъй като същата брани интереса и на купувача от
публичната продан. Въз основа на постановлението за възлагане купувачът
придобива всички права върху закупения имот, които длъжникът е прите-

жавал към момента на вписването на възбраната и на него не може да се
противопоставят никакви права на трети лица, които са непротивопоста-

вими на взискателя и присъединените кредитори. 

 

Купувачът от публичната продан „встъпва“ едновременно в правното
положе-ние, както на длъжника, като придобива неговите права върху
имота, така и в правното положение на кредиторите – в смисъл, че на него е
непротивопоста-вимо всичко, което не може да бъде противопоставено на
кредиторите.  Вписа-ната възбрана осигурява по-ранна
противопоставимост на правото на соб-ственост на купувача по публичната
продан, за времето от датата на впис-ване на възбраната спрямо лицата,

вписали свои актове относно недвижи-мия имот след този момент, до
вписване на постановлението за възлагане“.

 

Възбраната не е вещно право, тя е вещна тежест върху недвижим имот. От
момента на вписването на възбраната длъжникът търпи ограничение на право-

то си да се разпорежда с вещта, като под страх от наказателна отговорност не мо-

же да я поврежда, изменя или унищожава. Съгласно чл. 452, ал. 2 ГПК извър-

шените от длъжника разпореждания с възбранен имот са прогласени от
законодателя за недействителни спрямо взискателя, който я е наложил.  Ефектът
на тази недействителност се изразява в предназначението на възбра-ната като
обезпечителна мярка да „пази имота“ в патримониума на длъжника, за да може
по отношение на този имот да се проведе принудително изпълнение въпреки
извършеното разпореждане в полза на трето лице.

 

Наложената възбрана в изпълнението върху недвижим имот постига своя ефект–

забрана за длъжника сам да се разпорежда с вещта, като запазва имота в патри-

мониума му до момента на публичната продан, при която имотът е разпореден
не от длъжника, а от съдебния изпълнител.



ПРАВНИ ПОЛОЖЕНИЯ (прод.)

Възбраната на недвижим имот може да бъде заличена съгласно чл. 31 от Правил-

ника за вписванията с „писмено нареждане на учреждението или длъжностното
лице, което е наложило възбраната или пред което е представена гаранцията
или обезпечението“ или „по искане на заинтересования със заявление, към кое-

то прилага удостоверение от надлежното учреждение, че вписването може да се
заличи“.

 

При извършена публична продан възбраната не може да бъде вдигната и след
изплащането на сумите по разпределението, тъй като тя брани интереса на
купувача от публичната продан. Когато бъде вписано постановлението за
възлагане, то не придобива ред от вписването, но от най-ранно вписаната
възбрана от кредитор, който е участвал в разпределението, тъй като всички
кредитори, вписали по-късно възбрани, се присъединяват и имат равни права с
този, който е вписал най-ранната. Дори отделни разпореждания и искови молби
да са вписани по-рано от възбраните на последващите кредитори, те са им
непротивопоставими, тъй като последващите кредитори са присъединени по
право към този с най-рано вписаната възбрана. 

 

След влизане в сила на постановлението за възлагане от публична продан,

придобилият собствеността купувач и всеки последващ приобретател на имота
може да поиска заличаване на вписаната възбрана по изпълнението, ако не му
е противопоставима и не брани права.



СТАТИСТИКА
ЗА  ВЪЗБРАНИТЕ
ПРЕЗ  2019Г.

Графика 4. Служби по вписванията с
най-малък брой заличени възбрани
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Графика 3. Служби по вписванията с
най-малък брой отчетени възбрани
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На Графики 3 и 4 се показани броят на отчетените и заличените възбрани, в
служби по вписванията, където тези възбрани са най-малко.

 

Крумовград, Трън, Ардино и Котел заемат първите позиции по служби по вписва-

ния, където имат най-малко отчетени и най-малко заличени възбрани за първо-

то тримесечие на 2019г. Берковица заема 5-та позиция по най-малък брой отче-

тени възбрани, но попада на 24-та позиция по брой заличени такива. Етрополе
от своя страна е 5-та по най-малък брой на заличени възбрани.

 


