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В ИМЕТО НА НАРОДА . к| V
Софийски градски съд., TO , VI -8 състав/в закрито заседание iHа * 

седемнадесети септември през две хиляди и дванадесета година в 
състав: ■

ПРЕДСЕДАТЕЩ е ЛКА ПЕНЧЕВА 
ЧЛЕНОВЕ :МАРИЯ КУЗМАНОВА ’ < 

РУМЯНА ЧЕ1IAAOBA 
като разгледа докладваното от съдия""' ЧЕНЛЛОВА частио 

гражданско дело № 3959/2012г. и за да се 'произнесе взе предвид 
слсдното: ;; *

Производството е по чл. 435, ал. 2 и сл. ГПК.'; -j
Образувано е по жалба с вх. N • 2379/08.03,2012 г. на

АД със седалище и адрес на управление: гр. , .
София, срещу Постановление за разноски по
изпълнително дело Nl> 201283904 по описа на Частен съдебен '
изпълнител Ирина Митова-Керезиева, с per. Nl> 839,vc район на действие 
Софийски градски съд. Изложени са доводи /за - прекомерност на 
адвокатското възнаграждение, несъобразено с фактическата и правна 
сложност на изпълнителния пропее и с размера на подлежащите на 
принудително изпълнение парични притезаиия. Моли постановлението за 
разноски, в частта относно адвокатското възнаграждение в размер на 
1 680,00 лв., да бъде отменено като недължимо па взискателн, както и да 
бъде намалена пропорционалната такса по изпълнителното дело. Моли за 
възстановяване на сметката му п ВНБ от ЧСИ, ИринаШ итова-Керезиева 
като неправомерно изтеглена сума п размер па 18 178,86 лв. в срока за 
доброволно изпълнение, както и да бъде определен h o p . срок за 
доброволно изпълнение > ■ J j

В срока по 436, ал. 3 от П1К взнекателят Дружество с ограничена 
отговорност : депозирал писмен отговор срещу жалбата, в който
моли съда да остани без уважение жалбата' на' длъжника като 
неоснователна. ; 1 М h: : ■ - ^

ЧСИ Ирина Митова-Керезиева излага мотнСи :по обжалваното 
действие, па оси. чл. -136, ал. 3, изр. Последно от Ш К ; :.;.г : .■

Софийски градски съд в настоящия си състав, като взе предвид, че 
депозираната жалба е подадена от легитимирано лице, в 
законоустановения срок и с насочена срещу изрично предвидените в чл. 
4.35, ал. 2 ГПК действия, подлежащи на обжалване от длъжника, намира 
същата за допустима. : v \ ; .И "

Разгледана по същество съда намери ж албатаза неоснователна. 
Изпълнително дело № 201283904 образувано от

ООД, конституиран взискател по силата на договор/за цесия срещу 
даъжпика па основание изпълнителен лист от
27.02.2012 г., издаден от Софийски градски съд, АО, Ш-б състав, по в. гр. 
д. № 5146/201 1 г. ' ;

Поканата за доброволно изпълнение е била поучена от длъжника на
29.02.2012 1'. С цел събиране и о б е з п е ч а в а н е  па вземането па
ООД, в хода на изпълнителното производство са извършени действия от



страна на съдебния изпълнител, като веднага след образуването е 
наложен запор на банковите сметки на длъжника в БНБ, съгласно 
запорно съобщение с изх. № 2297/29.02.2012 г.

Съгласно чл. 78, ал. 5 от ГПК при прекомерност на заплатеното от 
страната възнаграждение за адвокат с действителна фактическа и 
правна сложност на делото, съдът може да присъди по-нисък размер, но 
той не може да бъде по-малък от минимално определения размер, 
съобразно чл. 36 от ЗА, а съгласно § 2 от ДР на Наредба № 1 /09.07.2004 г. 
за минималните размери на адвокатските възнаграждения, присъденото 
възнаграждение не може да бъде по-ниско от трикратния размер на 
възнагражденията, посочени в наредбата.

Неоснователно се поддържа оплакване в частната жалба, че 
адвокатското възнаграждение е определено неправилно, като е посочено, 
че трябвало да бъде в размер на 555.24 лв., от които 455.24 лв. по 
тарифата и 100 лв. за образуване на изпълнителното дело.

Видно от доказателствата по делото, адвокатският хонорар по 
изпълнителното дело е изчислен в съответствие с разпоредбите на чл. 36 
от ЗА и § 2 от Д Р  на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери 
на адвокатските възнаграждения, поради което съшият не е прекомерен.

Относно оплакването в частпата жалба да бъде намалена 
пропорционалната такса, събрана от съдебния изпълнител, настоящият 
съдебен състав приема, чс такава се дължи от длъжника, без значение 
дали сумата е преведена по сметката на ЧСИ или е преведена доброволно 
на взискателя. Поради факта, че адвокатският хонорар по 
изпълнителното дело не се явява прекомерен, няма основание да бъде 
намалявана и пропорционалната такса

Относно искането на длъжника да бъде възстановена по сметката 
му сумата от 18 178,86 лв., като се даде нов срок за доброволно 
изпълнение, съда намира че същото е неоснователно. Събраната сума е 
дължима от длъжника и съответства на вземането по изпълнителния лист 
и по изпълнителното производство. Освен това, искането не попада в 
обсега на предвидените в чл. 435, ал. 2 от ГПК изчерпателно посочени 
основания за обжалване на действията на съдебния изпълнител, поради 
което не се дължи произнасяне по него.

Предвид всичко изложено, съдът намира, че исканията направени 
от жалбоподателя за отмяна на действията на частния съдебен 
изпълнител са неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Водим от горното и на основание чл. 437 от ГПК, Софийски градски
съд

Р Е Ш И :

СТАВЯ БЕЗ УВАЖ ЕНИЕ жалба вх. №- 2379/08.03.2012г. на
АД ЕИК със седалище и адрес на управление: гр,

София, “  _ срещу Постановление за разноски по
изпълнително дело № 201283904 :о описа на Частен съдебен
изпълнител Ирина Митова-Керезиева, с per. Na 839, с район на действие 
Софийски градски съд.


