
П Р О Т О К О Л 
гр. Хасково, 17.09.2009 година 

 
Хасковският административен съд в публично съдебно заседание на седемнадесети 
септември през две хиляди и девета година, в състав: 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ИВА БАЙНОВА 
                             Членове:         
        
При участието на секретаря М.Ч. 
и  прокурора    …………………………………..……………….…………….………………..    
сложи за разглеждане адм.дело № 152 по описа за 2009 година .…………......….……....     
докладвано от Съдия Ива БАЙНОВА  .……....……….……………...…………………….. 
на именното повикване в 9.30 часа се явиха: 
 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р. Д. С., редовно призован не се явява. За него се явява адв. 

П., редовно упълномощен от преди.   

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР ОД на МВР – Х. се представлява от ст. юриск. М., с 

пълномощно по делото. 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. М. К., редовно призована се явява.  

Адв.П. – Да се даде ход на делото.  

СТ.ЮРИСК. М. – Да се даде ход на делото. 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, водим 

от което 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. 

Адв.П. – Нямам искания преди разпита на вещото лице.   

СТ.ЮРИСК. М. – Нямам искания преди разпита на вещото лице.   

Пристъпи се към снемане самоличността и разпит на вещото лице.  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. М. К. - …….г., бълг. гражданка, омъжена, неосъждана,  без 

родство. Предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.  

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Р. М. К. - Изготвила съм заключение, което поддържам. 

Запознах се с материалите по изпълнителното делото на държавния съдия изпълнител.  

 Адв.П. – Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.  

СТ.ЮРИСК. М. – Нямам въпроси към вещото лице.  Да се приеме заключението. 

По заключението, съдът 

О П Р Е Д Е Л И: 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. На същото да се изплати възнаграждение 

в размер на внесения депозит. /изд.РКО/ 

Адв.П. – Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам делото за 

изяснено от фактическа страна. Да се приключи.  

СТ.ЮРИСК.М. - Нямам искания за събиране на други доказателства. Считам 

делото за изяснено от фактическа страна. Да се приключи. 

            Съдът като взе предвид, че не се правят искания за събиране на други 

доказателства, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което  

О П Р Е Д Е Л И: 

 ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО. 

 Адв.П. – Уважаема госпожо Председател, моля да уважите така подадената жалба  

на доверителя ми, против издадения административен акт на Директорът на ОД на МВР 

– Х. Безспорно е, че срещу моя доверител има издаден изпълнителен лист в полза  на 

“Евробанк” АД сега “Пиреосбанк България” АД. Безспорно е и съдържанието на 

изпълнителния лист, че същия е осъден да заплати определена сума. Спорният момент по 



делото и прекия момента по делото е дали част от това вземане е погасено по давност, на 

някои от основанията предвидени в ЗЗД.  Аз считам, че голяма част от задължението е 

погасено по давност.  Видно е, че първоначално изпълнителното дело е заведено при 

държавния съдия изпълнител е прекратено на едно от основанията в чл. 330 /отм./ от 

ГПК, а именно, че взискателя в продължение на две години не поискал извършването на 

изпълнителния лист. В последствие въз осно на същия лист, делото е заведено при  

частен съдия изпълнител, който между другото е  и направил искането за налагане на 

принудителната административна мярка. С прекратяване на делото при държавния 

съдебен изпълнител, считам, че с обратна сила са заличени последиците, които закона 

свързва с образуване на едно дело, включително и прекъсване на погасителната давност.   

Тъй като с обратна сила се заличават последиците при прекратяване на делото, следва да 

се приеме, че давността не е прекъсната и по отношение на лихвите и тя е изтекла, тъй 

като съгласно чл.111 б. “Б” ЗЗД, вземанията за лихва се погасява с кратка три годишна 

давност, а не общата пет годишна. От друга страна видно е от отбелязванията на 

изпълнителния лист по делото има направени вноски от проведените принудителни и 

изпълнителни действия,  и от заключението на вещото лице безспорно  се установи, че 

вземането е под 5000 лева, т.е не са налице и формалните изисквания на закона за 

налагане на принудителна мярка. В този смисъл моля да отмените издадения съдебен 

акт, ведно с всички законови последици от това. Моля да ни бъдат присъдени и 

направените по делото разноски. 

 СТ.ЮРИСК.М. – От заключението не става ясно, че задължението е под 5000 

лева, като евентуално не е направена за да се види дали са изтекли, те не са изтекли тъй 

като с предприемане на действия по изпълнението се спира давностния срок, а именно с 

образуване на изпълнителното дело е спрян давностния три годишен срок, който е за 

лихвите и дори през тези две години да не са предприети никакви действия има 

прекъсване на този срок, които не изтекъл, тъй като се образува друго дело при частен 

съдебен изпълнител, т.е задължението е над 5000 лева. С оглед на това, съгласно ЗБДС 

където ясно е казано, че когато физическо лице – български гражданин има задължения 

над 5000 лева към физически или юридически лица, административния орган може по 

преценка да наложени принудителна административна мярка, в случая “забрана да 

напуска пределите на страната”.  Тази мярка е наложена по постъпило искане Частен 

съдия изпълнител, а не от държавен, който е преценил, че има задължения в големи 

размери, поради което административния орган е издал атакуваната заповед. Органът е 

изпълнител задълженията по издаване на индивидуалния административен акт, уведомил 

е лицето, което  не се е възползвало от възможността да представи доказателствени 

искания за не налагането на мярката, уведомен е за издаването на заповедта, същото му е 

връчена и отговаря на всички изискания на закона. С оглед на изложеното моля да 

оставите жалбата без уважение и потвърдите издадената заповед. 

 Адв.П. /реплика/ – Колегата не е прав за едно нещо: 

 Изпълнителният лист е издаден през 2004 година, това е първото действие по 

предприемане на предварително изпълнение, което би могло да прекъсне давността по 

чл. 116 от ЗЗД. Следващото действие е образуване на изпълнителното дело, което също е 

образувано  през 2004 година. С прекратяване на същото с обратна сила, отпадат всички 

последици, които закона свързва с образуване на изпълнителното дело, в това число и 

давността. След прекратяването на изпълнителното дело, закона счита, че все едно 

такова дело не е било образувано и 2004 година, три годишна давност вземания за лихви, 

считаме, че са погасени по давност през 2007 година.  Изпълнителното дело при частния 

съдия изпълнител е образувано 2008 година, т.е след изтичане на давността.  За 

главницата няма спор, там моля да имате предвид направените плащания, които са 

надлежно отбелязани на изпълнителния лист, но лихвите са погасени по давност. В този 

смисъл  и разноските заплатени авансово от взискателя, но за сметка на длъжника, също 

остават за сметка на взискателя, съгласно  чл.68 от ГПК /отм./, като аналогична е 

разпоредбата на чл. 79 на сега действащия ГПК. С оглед на това, моля да отмените 

обжалваната заповед.  



Съдът ще постанови решението си в законоустановения срок.  

 Заседанието приключи в 09.43 часа.  

 Протоколът се изготви на 17.09.2009 г. 

 

 

 СЪДИЯ:       Секретар:  

  

 


