
РЕШЕНИЕ № ОТ 09.06.2014 Г. ПО ТЪРГОВСКО ДЕЛО № 

221/2013 Г. НА ОКРЪЖЕН СЪД - ТЪРГОВИЩЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 

 

Гр. Търговище, 09.06.2014 година 

 

Търговищки окръжен съд, в публично заседание на шестнадесети май, две 

хиляди и четиринадесета година в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:С.П. 

 

със секретаря Р.Б.  като разгледа докладваното от председателя т.д. № 221 по 

описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното 

 

Производството е по реда на чл. 649, ал. 1 от ТЗ във връзка с чл. 135, ал. 1, 

предложение първо от ЗЗД. 

Ищецът – Б.В., като синдик на "Н.с." ООД гр. Търговище, в несъстоятелност, 

твърди в исковата си молба, че с Решение № 29/28.06.2013 г., по т.д. № 72/2013 г. на 

Окръжен съд Търговище, е открито производство по несъстоятелност по отношение на 

"Н.с." ООД и същият е бил избран за синдик на дружеството. С нотариален акт № 188, 

том ІІ, рег. № 2535, д. № 136/04.06.2009 г. на нотариус К. Г., рег. № 317, ответникът по 

иска "Н.с." ООД с ЕИК 125540375, със седалище и адрес на управление: гр. Търговище, 

ул. "Е.С." № 46, учредил в полза на "МКБ Ю." АД гр. С. договорна ипотека върху 

описаните в нотариалния акт свои недвижими имоти за обезпечаване на задължението 

на трето лице "Е." ЕООД с ЕИК 102698626. В исковата молба се твърди, че тази сделка 

е относително недействителна спрямо кредиторите на несъстоятелността тъй като е 

безвъзмездна и "Н.с." ООД е знаел, че с това си действие уврежда своите кредитори. 

Това е така тъй като извършените от "Н.с." ООД действия са безвъзмездни, защото 

учредяването на ипотеката са извършени за обезпечаване на чуждо задължение, а не 

такова на дружеството и защото срещу тези действия "Н.с." ООД не е получило и не му 

е била обещана никаква насрещна престация от страна на "МКБ Ю." АД. С 

извършените действия "Н.с." ООД е увредило своите кредитори, защото се е 

обременило с големи по размер задължения и е лишило същите от възможността да се 

удовлетворят в случай на нужда от ипотекираните недвижими имоти. Сумата, за която 

е учредена ипотеката, надхвърляла няколкократно както балансовата стойност на 

ипотекираните недвижими имоти, така и тяхната справедлива пазарна стойност. 

Предвид това и на основание чл. 135, ал. 1, изречение първо от ЗЗД синдикът моли, 

съдът да постанови решение, по силата на което да обяви така описаната сделка за 

недействителна спрямо останалите кредитори на масата на несъстоятелността. 

В хода на производството искът беше поддържан с писмени изявления от 

страна на настоящия синдик А.Г.. Допълнителни аргументи или доказателства не бяха 

посочени от него във връзка с доклада на съда. 

Ответникът - "Н.с." ООД /н/ гр. Търговище, сепредставляван от двамата си 

управители С.С. и Е. Н., като първият в писмения си отговор даден по реда на чл. 131 

ГПК излага съображения за основателност на иска тъй като процесната договорна 



ипотека уврежда интересите на кредиторите на дружеството в несъстоятелност като 

безвъзмездна и при нейното сключване "Н.с." ООД гр. Търговище е знаело за 

увреждащата цел на тази сделка. Управителят на дружеството Е. Н. в отговора си по чл. 

131 от ГПК излага съображения за неоснователност на иска, тъй като процесната 

сделка не е безвъзмездна и "Н.с." ООД гр. Търговище не е знаел, че чрез нея би увредил 

своите кредитори. 

Ответникът - "МКБ Ю." АД гр. С. - в хода на процеса е заличен като 

търговец, поради вливането му в "П.и.б." АД г. и последната като универсален 

правоприемник е конституирана като ответник в процеса. В писменото си становище 

по иска възразява, че иска е неоснователен тъй като сделката е възмездна. Тя е такава 

тъй като главния договор за кредит между банката и "Е." ЕООД не би се сключил, без 

сключването на договора за ипотека. Тази възмездност на сделката предполага знание 

за увреждащата й цел както от длъжника така и от лицето, с което той е договарял, в 

случая банката. 

Трето лице - "А.-Е." ЕООД гр. Х. - помагач на ищеца изразява становище за 

основателност на сделката. Интереса от встъпването си в процеса обосновава с 

обстоятелството, че договорната ипотека уврежда неговите интереси тъй като намалява 

масата на несъстоятелността. 

Съдът след съвкупната преценка на становищета на страните и събраните по 

делото доказателства прие за установено от фактическа страна следното: 

Съдът, като провери събраните по делото доказателства, установи следното: 

С Решение № 29/28.06.2013 г., по т.д. № 72/2013 г. на Окръжен съд – Т., е открито 

производство по несъстоятелност по отношение на "Н.с." ООД. На първото събрание на 

кредиторите, проведено на 25.07.2013 г. бил избран за синдик на дружеството Б.М.В., а 

с определение № 229/07.11.2013 г., постановено по реда на чл. 657, ал. 1, т. 4 от ТЗ 

същият е освободен и на негово место е е назначен А.Ц.Г. от гр. София. 

Видно от данните в търговския регистър и от определение № 46 по ч.т.д. № 

142/2013 на ТОС, Банката е предявила своето вземане на 24.07.2013 г.- произтичащо от 

сключен между банката и "Е." ЕООД Договор за кредитна линия от 27.03.2008 г. и 12 

бр. Анекси към него, както и Договор за встъпване в дълг от 03.06.2009 г., сключен 

между банката и "Н.с." ООД, предявена за сумата от 1 600 000 евро - непадежирала 

главница по договор за кредитна линия № 030 -44/27.03.2008 г. и всички анекси към 

него, превалутирани съгл. § 2 от ДР на ТЗ - 3 129 328 лв; 5666,67 евро - непадежирала 

договорна възнаградителна лихва за периода 06.07.2013 г. - 22.07.2013 г. вкл., 

превалутирани -11 083,84 лв. Вземането е предявено като обезпечено - с договорни 

ипотеки върху имоти, част от които собственост на "Н.с." ООД, други - на трети лица, 

както и особен залог върху машини и съоръжения, собственост на трето лице - "В. С." 

ЕООД и запис на заповед от 24.06.2013 г., издаден от "Е." ЕООД, авалиран от две 

физически лица и две дружества, едното от които "Н.с." ООД Търговище. 

От нотариален акт № 188, том ІІ, рег. № 2535, д. № 136 от 2009 г. се 

установява, че на 04.06.2009 г. "МКБ Ю. АД гр. София в качеството си на кредитор от 

една страна и от друга страна "Е." ЕООД със седалище в гр. Б., представляван от 

управителя си Е. Н. - в качеството му на кредитополучател, Е. Д. Н. от гр. Бургас; "В. 

С." ЕООД със седалище в гр. С., представлявано от С.С.; "П." ООД със седалище в гр. 

Б., представлявано от С.А., "Н.С." ООД със седалище в гр. Т. и представлявано от 

управителя си Е. Н. в качеството им на солидарни длъжници а "Н.С." ООД и като 

собственик на ипотекирания имот сключват следния договор: кредиторът предоставя 

на кредитополучателя, съгласно договор за кредит № 030-44/27.03.2008 г., Анекс № 

1/19.02.2009 г. и Анекс № 2/02.06.2009 г.банков кредит-овърдрафт в размер на 1 900 

000 евро при годишна лихва в размер на едномесечен euribor увеличен с надбавка от 7 



пункта, но не по - малко от 10% годишно. Уговорени са и санкции за просрочие на 

сроковете за погасяване на главница, като срока на издължаване е 25.04.2013 г. За 

обезпечаване в пълен размер на всички вземания на банката /разноски, такси, 

комисионни, лихви, наказателни лихви и главница/ "Н.С." ООД Търговище, 

представлявано от Е. Н. учредява в полза на кредитора договорна ипотека върху 

поземлен имот с идентификатор № 73626.507.585, находящ се в гр. Търговище, ул. "Е. 

С." № 50А ведно с изградените в границите на имота 5 сгради с данъчна оценка 598 

652,30 лв. Всички страни по договора декларирали, че са съгласни с условията на този 

договор както и с условията договора за предоставен кредит от № 030-44/27.03.2008 г., 

Анекс № 1/19.02.2009 г. и Анекс № 2/02.06.2009 г. както и че при неплащане на която и 

да е от погасителните вноски, цялото вземане става изискуемо и кредиторът ще има 

право да събере вземането си като продаде ипотекираното имущество. 

 

По делото са изслушаните съдебно-техническа и съдебно-

икономическа/първоначална и допълнителна/ експертизи, възприети като от съда тъка 

и от страните по делото като компетентно и безпристрастно изготвени. От първата 

експертиза се установява, че справедливата пазарна стойност на ипотекираното 

имущество е в размер на 2 090 000 лв. задачата на икономическата експертиза е 

установяване финансовото състояние на "Н. С." ООД гр. Търговище към момента на 

учредяване на договорната ипотека - 04.06.2009 г. От заключението се установява, че 

по счетоводни записвания, към процесната дата, задълженията на дружеството са били 

в размер на 383 576,53 лв.; към този момент няма осчетоводено задължение към "Д. Д.". 

Балансовата стойност на активите на дружеството към тази дата е била 3 990 369,10 лв. 

Вземанията за предоставени заеми възлизат на 1 713 937,31 лв. а по счетоводни сметки 

в касата на дружеството са отразени 177 312,73 лв.; 3 892,79 - без да е посочена 

валутата и 4 173,66 лв. евро. От допълнително заключение се установява, че към 

30.09.2008 г. и към 04.06.2009 г. не са налице счетоводни отразявания по изпълнение на 

договорните задължения на "Н. С." ООД по договор за изработка от 12.05.2008 г., 

сключен между дружеството и "Д. Д." ООД, ЕИК 831143328 със седалище в гр. С. 

От тази безспорна фактическа обстановка, съдът прави следните правни 

изводи: Предявен е иск за обявяване на относителната недействителен по отношение на 

кредиторите на несъстоятелността, на договор за ипотека от 04.06.2009 г., обективиран 

в нотариален акт № 188, том ІІ, рег. № 2535, н.д. № 136/04.06.2009, вписан в служба по 

вписванията гр. Търговище, вх.рег. № 2212/04.06.2009 г., акт № 81, т.І, д. № 868/2009 г. 

на основание чл. 135, ал. 1, изречение първо. Съгласно соченото основание кредиторът 

може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които 

длъжника го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. 

Това е когато сделката е безвъзмездна. Ако действието е възмездно, лицето с което 

длъжникът е договарял трябва също да е знаел за увреждането. 

С оглед разпоредбата на чл. 649 от ТЗ такъв иск, свързан с производството по 

несъстоятелност, може да предяви синдикът, а при неговото бездействие-всеки 

кредитор на несъстоятелността, в едногодишен срок откриване производството, 

съответно от обявяване на решението по чл. 632, ал. 2 от ТЗ т.е. качеството кредитор по 

смисъла на чл. 135 от ЗЗД се предава и на кредиторите в несъстоятелността. 

Производство по несъстоятелност на "Н.с." ООД гр. Търговище е открито с решение № 

29/28.06.2013 г. Настоящия иск е предявен от назначения му синдик на 11.11.2013 г. т.е. 

в предвидения от закона срок, от надлежна страна -предвид това иска е допустим. 

За да е основателен така предявения иск е необходимо да са осъществени 

елементите от фактическия състав на тази недействителност: наличие на вземане; 

извършване на действие, което уврежда кредитора; знание за увреждането от страна на 



длъжника - условия необходими за безвъзмездните сделки, каквато се твърди, че е 

процесната сделка. 

На първо место настоящата инстанция намира, че с оглед характера на 

сключената договорна ипотека с посочения по-горе нотариален акт, същата няма 

характера на безвъзмездна сделка. Това е така тъй като този договор се сключва във 

връзка с договор за кредитна линия № 030-44 от 27.03.2008 г. между "МКБ Ю." АД гр. 

С. и "Е." ЕООД със седалище в гр. Б. за отпуснати 900 000 евро. Съгласно договореното 

между страните с Анекс № 2 от 02.06.2009 г.страните променят разпоредбата на т. 1.2 

от договора като увеличават размера на отпуснатия кредит на 1 900 000 евро. Със 

същия анекс страните уговарят какви обезпечения следва да се учредят за обезпечаване 

на ново предоставените средства. Именно във връзка с този нов размер на заема е 

сключена процесната договорна ипотека върху имуществото на "Н.с." ООД със 

седалище в гр. Търговище - безспорно установено от представения нот.акт № 188 от 

04.06.2009 г. От този договор се установява също така, че наред с основния 

кредитополучател и длъжник "Е." ЕООД гр. Б, "Н. С." ООД Т. е солидарен длъжник, 

приемащ всички условия по договора за кредитна линия. Следователно това е един 

акцесорен договор спрямо основния, един възмезден договор с две насрещни престации 

- получаване на кредит и обезпечаване на този кредит със имущество на солидарен 

длъжник. Как са уредени отношенията между дружеството, което е усвоило кредита и 

останалите длъжници това са обстоятелства, които не променят възмездния характер на 

процесната сделка. 

След като договорът е възмезден то за да е основателен така предявения иск е 

необходимо установяване увреждащо действие и знание за увреждане както от страна 

на длъжника така и от страна на лицето, с което той е договарял - "Н. С." ООД и "МКБ 

Ю." АД. От изслушаната съдебно-счетоводна експертиза се установи, че към момента 

на сключване на сделката "Н. С." ООД гр. Търговище не е имало сериозни финансови 

проблеми. Въпреки неизпълнението на договора за изработка от 12.05.2008 г. със срок 

на изпълнение 30.09.2008 г. счетоводни записвания на дължими суми по него не са 

осчетоводени, което значи че не са и търсени такива. Освен това от решението за 

откриване производство по несъстоятелност на "Н.с." ООД гр. Търговище, публикувано 

в търговския регистър се установява по безспорен и категоричен начин, че финансовите 

проблеми на дружеството възникват едва през м.март на 2013 г. До тогава дружеството 

е било в състояние да обслужва краткосрочните си задължения само с краткотрайните 

си активи, редовно е заплащало публичните си задължения. Нещо повече показателите 

му за ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост и рентабилност преди 

посочената дата са били много над референтните стойности, което показва много добро 

финансово състояние на дружеството. Предвид всичко това настоящата инстанция 

приема, че не е налице увреждащо действие на "Н.с." ООД гр. Търговище когато е 

сключил процесната сделка на 04.06.2009 г. 

Не е налице и следващия елемент -знание за увреждането от банката и 

дружеството при сключване на сделката, тъй като доказателства в тази насока не бяха 

представени нито от ищеца нито от трето лице, което го подпомага. 

Освен това в конкретния случай е налице едно вземане на банката кредитор 

предявено и прието в производството по несъстоятелността на 24.07.2013 г. След като 

договорната ипотека е сключена на 04.06.2009 г. то тя е извършена преди възникване на 

вземането. В този случай съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 3 от ЗЗД за да е 

недействителна тази сделка, трябва длъжникът и лицето, с което той е 

договарял/банката/ да са действали за да увредят кредитора.  

Доказателства за такова знание за увреждане от "Н.с." ООД гр. Търговище и 

"МКБ Ю." АД гр. София при сключване на сделката, не са представяни. 



След като не се установиха два от елементите на фактическия състав на 

относителната недействителност по смисъла на чл. 135, ал. 1 и 3 от ЗЗД - увреждащо 

действие и знание за увреждането - то искът е неоснователен и като такъв следва да се 

отхвърли. 

На основание разпоредбата на чл. 223 ГПК така постановеното решение има 

установително действие в отношенията на третото лице - "А.Е." АД със седалище в гр. 

Х. с ответниците по делото и задължителност на мотивите в отношенията му с ищеца 

по делото. 

С оглед изхода от спора, в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на 

Т. окръжен съд, следва да се внесе държавна такса върху цената на иска. В случая 

цената на иска следва да се определи върху данъчната оценка на имотите по ипотеката 

съгласно разпоредбата на чл. 69, ал. 1т4 във връзка с т. 2 от ГПК. /Опр. № 44/15.01.2010 

г. на ВКС, ІV г.о./ Съгласно представените удостоверения за данъчни оценки на 

имотите, цената на иска е 878 150 лв. а дължимата държавна такса е в размер на 35126 

лв. Следва да се присъди и юрисконсултско възнаграждение на "П.и. б." АД. 

Мотивиран от горното, съдът 

 

РЕШИ: 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Ц.Г., със съдебен адрес ***, синдик на "Н.с." 

ООД гр. Търговище/в несъстоятелност/, против "Първа инвестиционна банка" АД гр. 

София, представлявана от изпълнителните директори Васил Христов и Димитър 

Костов, като правоприемник на "МКБ Юнионбанк" АД гр. София иск за обявяване на 

относителната недействителност по отношение на останалите кредитори на масата на 

несъстоятелността на договорна ипотека, сключена с нотариален акт № 188, том ІІ, рег. 

№ 2535, н.д. № 136/04.06.2009, вписан в служба по вписванията гр. Търговище, вх.рег. 

№ 2212/04.06.2009 г., акт № 81, т.І, д. № 868/2009 г. на основание чл. 135, ал. 1, 

изречение първо. том V, per. № 3672, дело № 356/04.06.2009 г. на нотариус Десислава 

П., per. № 429, с който "Н.С." ООД е учредил договорна ипотека върху описаните в 

нотариалния акт свои недвижими имоти в полза на "МКБ Юнионбанк" АД за 

обезпечаване в размер до 1 000 900 евро на всички задължения на третото лице 

"ЕВИМИ" ЕООД, ЕИК 102698626, към "МКБ Юнионбанк" АД по сключените между 

тях Договор за кредит № 030-44/27.03.2008 г., Анекс № 1/19.02.2009 г. и Анекс № 

2/02.06.2009 г., с правно основание чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, във връзка с чл. 649, ал. 1 от 

ТЗ, като НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

 

ОСЪЖДА "Н.с." ООД гр. Търговище/в несъстоятелност/, да заплати в полза 

на бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжен съд Търговище сумата от 35 126 

лв. държавна такса за водене на делото, която следва да бъде събрана от масата на 

несъстоятелността на "Н.с." ООД гр. Търговище, на основание чл. 649, ал. 6 от ТЗ. 

 

ОСЪЖДА "Н.с." ООД гр. Търговище/в несъстоятелност/, да заплати на 

"Първа инвестиционна банка" АД гр. София сумата от 17 363 лв. ю.к. възнаграждение, 

която сума следва да бъде събрана от масата на несъстоятелността на "Н.с." ООД гр. 

Търговище. 

На основание чл. 223 ГПК така постановеното решение има установително 

действие в отношенията на третото лице - "А-ЕНД-ЕР" АД със седалище в гр. Хасково 

с ответниците по делото и задължителност на мотивите в отношенията му с ищеца по 

делото. 



РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от съобщаването му 

страните, пред Апелативен съд гр. Варна. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 
 


