
ВЪПРОСИ НА ПАВЛОВИЯ ИСК И ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО 

ПРОИЗВОДСТВО 

Доц. д-р Бисерка Маринова  

сп. Собственост и право, бр. 3/2017 

Кредитор, на когото съдът е признал парично вземане, често се 

оказва затруднен при събирането му. Когато длъжникът е извършил 

разпоредителни действия, с които е намалил имуществото си, съществени 

ще бъдат въпросите за приложимостта на отменителния иск по чл. 135 от 

ЗЗД и последиците от него в изпълнителното производство. 

При завеждане на иска следва да се определи неговата цена, което е 

от значение за определяне на дължимата държавна такса. 

Павловият иск по своята правна природа е облигационен, а не вещен. 

Държавната такса върху цената му трябва да бъде определена по реда на 

чл. 71, ал.2 ГПК в размер на 4 % от данъчната оценка на имота, предмет на 

увреждащата разпоредителна сделка, в съответствие с чл. 69, ал.1, т.4, изр. 

последно ГПК.  

От цената на иска, която в случая се равнява на данъчната оценка, 

зависи родовата подсъдност за предявяване на отменителния иск, която 

при цена над 25 000 лева ще е на окръжен съд като първа инстанция (чл. 

104, т. 4 от ГПК). Цената на Павловия иск, ако е  до 5000 лв. – за 

граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, ще доведе до 

недопустимост на касационно обжалване на решението   (чл. 280, ал. 2 

ГПК). Същото ще важи и закасационното обжалване на определенията по 

силата на чл. 274, ал. 4 от ГПК.  

Често кредиторът не е бил сигурен в признаване на претенцията му 

от съда или е смятал, че ще установи наличието на достатъчно имущество 

на длъжника, от което да я събере. Възможно е да не е желаел (или имал 

финансова възможност) да прави допълнителни разноски за съдебни 



производства, обезпечаващи вземането му (мерки за обезпечаване на иска). 

Но реално е възможно и друго – налагането на обезпечителни мерки да е 

било вече правно невъзможно, ако  имуществото вече е излязло от 

патримониума на длъжника. 

Разглежданата хипотеза е при липса на заведен такъв иск преди 

приключване на съдебен процес с влязло в законна сила съдебно решение, 

въз основа на който кредиторът се е снабдил с изпълнителен лист и е 

образувал изпълнително дело. 

Това налага в случаите, когато едва по време на изпълнителното 

производство се предприемат правни мерки за отмяна на увреждащите 

действия, да се прецени дали все още съществува или е погасено по 

давност правото да се заведе Павловия иск. При тази преценка трябва да се 

съобразят два въпроса: какъв е давностния срок и от кога започва той да 

тече.  

Съдебната практика (в мотивите на Решение №12/11.03.2014 по дело 

№ 3547/2013 г на ВКС, ГК, III г.о., което препраща към  Решение № 

311/2010 г по гр.д. № 308/2009 г на ІV г.о. на ВКС и Решение № 342/2010г 

по гр.д. № 430/2009 г. на ІІІ г.о. на ВКС, представляващи съдебна практика 

по чл. 290 от ГПК.) се е обединила около становището, че давността за 

предявяването му е петгодишна. 

Отговорът на втория въпрос е свързан с това кога възниква 

качеството „кредитор” по Павлов иск. ВКС вече е уеднаквил практиката, че 

интересът на кредитора от завеждане на отменителния иск по чл. 135 от 

ЗЗД се смята възникнал  - съответно – вземането му става изискуемо, от 

момента на извършване на действие на длъжника, с което се нарушава 

неговата платежоспособност (решения по реда на чл.290 и следв. ГПК № 

292/14.VІІ.2001г. по гр.д № 1220/2010г. на ІV ГО и № 7/26.І.2012г- по гр.д № 

456/2011г. на ІІІ ГО). 



Очевидно кредиторът не може да се позовава на спиране или 

прекъсване на давността с аргумент, че до влизане в сила на съдебното 

решение, доказващо съществуването на вземането му, не може да предприеме 

принудително изпълнение само въз основа на съдебното решение по иск с 

правно основание чл. 135 от ЗЗД.  

Не е от значение също така за началния момент на давностния срок за 

предявяване на Павловия иск дали сделката, чиято отмяна се иска, е 

извършена преди или след възникване на вземането на кредитора.  

Давностният срок за упражняване на потестативни права, каквото е това по 

чл.135 от ЗЗД, започва да тече от момента на пораждането на правото на иск, 

без да е необходимо притежателят на правото да знае, че то е възникнало. 1  

Дори да няма възбрана върху имот, с който е извършена продажбата 

на недвижимото имущество, кредиторът по принцип би могъл да атакува 

разпоредителната сделка въпреки вписването й в Имотния регистър преди 

това. Така в Решение № 940 от 8.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1618/2008 

г., III г. о., ГК, постановено по чл. 347 ГПК (отм.) се приема, че: 

„Продажбата, извършена след възникване на дълга, но преди възбраняване 

на имота (чл. 347 от ГПК, отм.) е противопоставима на и уврежда 

кредиторите на продавача като намалява имуществото му, служещо за 

тяхно общо обезпечение.” 

Необходимо е обаче да се отчита, че моментът на възникване на 

дълга може да бъде различен (тук няма да бъде разгледан въпросът 

доколко са синоними термините“възникване на вземането” и „придобиване 

на качеството кредитор”). „Критерият за разграничаването на приложното 

поле на разпоредбите на алинеи 1 и 3 на чл.135 ЗЗД, що се отнася до 

обезпечаване интереса на кредитора за удовлетворението му по вземанията 

за реституиране на престациите по развален договор2 и за обезщетение за 

 
1 Решение № 38 от 24.07.2012 г. по гр. д. № 1348/2010 г. на ІV г.о. на ВКС 
2Отменяването на увреждащите този интерес на кредитора действия на длъжника, еднолични 

или с трето лице, осъществени преди датата на неизпълнението, ще се проведе по реда на ал.3 на чл.135 

http://web.apis.bg/p.php?i=3278#p112614
http://web.apis.bg/p.php?i=3278#p112614


претърпените вреди от неизпълнението на договора (чл.88, ал.1 ЗЗД), е 

влизането в сила на решението за разваляне на двустранен договор (в 

същност вписването по чл. 114, ал.1, б.”а” ЗС във връзка с чл. 88, ал.2 

ЗЗД).”3  

Целта на разглежданото отменително производство е да възстанови 

имущественото състояние на длъжника по времето на възникване на  

задължението (в този смисъл: Решение № 149/2013 г по т.д. № 422/2012 г  

на ВКС, І Т.О. в производство по чл. 290 от ГПК). 

Що се отнася до пасивната легитимация по Павловия иск, като 

ответници следва да бъдат конституирани както длъжникът, така и третото 

лице – негова насрещна страна по увреждащата сделка. 

На следващо място се поставя въпросът за основателността на иска 

по чл. 135 от ЗЗД –доколко са налице всички елементи на фактическия 

състав по чл. 135, ал. 1 от ЗЗД, а именно: качество кредитор на ищеца 

преди извършване на сделката, извършване на правно действие на 

длъжника, с което имуществото му се е намалило, увреда на кредитора и 

знание за увреждането у договарящите, когато сделката е възмездна. 

В производство по чл. 288 от ГПК в Определение № 801/22.06.2015 

по дело №3148/2015 на ВКС, ГК, IV г.о. се посочва, че: „Кредитор по 

смисъла на чл. 135 ЗЗД е всяко лице, титуляр на парично или непарично 

вземане по отношение на ответника. Правото на кредитора да иска 

обявяването за недействителни спрямо него увеждащите го актове на 

длъжника е предпоставено от наличието на действително вземане – 

вземане, което може да не е изискуемо или ликвидно. Възникването на 

това право не е обусловено и от установяване на вземането с влязло в сила 

 
ЗЗД, а това, осъществено след факта на неизпълнението - по реда на ал.1, независимо от това дали е 

упражнено или не потестативното право за разваляне на договора.(Решение № 424 от 08.05.2001 г. по 

гр.д. № 990/2000 г. на II г.о.) 
3 Решение № 1397 от 29.11.1993 г. по гр.д. № 36/93 г. на IV г.о. на ВС, цитирано по Илия Жеков, 

„Възникване и същност на вземането на кредитора по смисъла на алинеи 1 и 3 на чл. 135 ЗЗД в 

практиката на ВКС”, Списание „Адвокатски преглед” - брой 5-6 от 2003 г. 

http://web.apis.bg/p.php?i=9013#p269242


решение. Съдът по Павлов иск не може да проверява съществува ли 

вземането, което лигитимира ищеца като кредитор, освен ако вземането не 

е отречено с влязло в сила решение.” Правото на иск по чл. 135 от ЗЗД се 

свързва с установяване качеството на кредитор, а относителната 

недействителност спрямо ищеца се свързва с уважаване на осъдителния 

иск, както се приема в произнесените по реда на чл. 290 от ГПК: Решение 

№ 149/12.11.2013 г по т.д. №422/2012 г на ВКС, І т.о., Решение № 

552/15.07.2010г. по гр.д.№ 171/09г. на ВКС, ІV гр.о., Решение № 

328/23.04.2010г. по гр.д.№ 879/09г. на ВКС, ІІІ гр.о., Решение № 

639/06.10.2010г. по гр.д.№ 754/09г. на ВКС, ІV гр.о. и Решение № 

45/01.06.2011г. по гр.д.№ 450/10г. на ВКС, ІІІ гр.о. 

Задължително условие за уважаване на Павловия иск е доказване на 

увреждащото правно действие на длъжника, което е предмет на желаната 

от кредитора отмяна. Както се посочва в Решение № 639/06.10.2010 г по 

гр. д. № 754/2009 г на ІV Г.О на ВКС, „Увреждащо кредитора действие е 

всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които биха 

осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо 

длъжника. Така, увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от свое 

имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява 

удовлетворението на кредитора, в т.ч. извършено опрощаване на дълг, 

обезпечаване на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и 

пр.” 

Необходимо е да се отчита, че преценката доколко са застрашени 

интересите на кредитора се прави не към момента на завеждане на иска по 

чл. 135 от ЗЗД, а към момента на извършване на разпоредителното 

действие. В този смисъл са и мотивите на Бургаския апелативен съд по гр. 

д. № 344/2013 г. , където се приема, че релевантен момент за извършване 

преценка дали осъществената продажба на недвижимия имот е увреждаща, 

е моментът на извършване на продажбата и не се споделя становището, че 



увреждането следва да се преценява към момента на образуване на 

изпълнителното дело.  

Относно субективния елемент – съзнание и намерение за увреждане, 

следва да се отчитат особеностите при възмездна и безвъзмездна сделка, а 

също и свързаността на лицата по нея съгласно чл. 135 от ЗЗД.4  

Интересен е казусът дали е налице увреждане на кредитора, ако след 

продажба на имот длъжникът е закупил друг и длъжникът прави 

възражение, че по тази причина не са създадени препятствия за 

реализиране на престацията срещу него. 

 Съгласно принципа, прокламиран в чл. 133 ЗЗД и чл. 442 ГПК,  

цялото имущество на длъжника служи като общо обезпечение на неговите 

кредитори. Да се остави на преценката на задълженото лице да преценява 

вместо правоимащата страна върху кое точно имущество ще се насочи 

изпълнението, би нарушило това правило и стеснило свободата на 

кредитора. Същото е възприето и в Определение № 1134 по  гр.д. № 

3212/2014 г на ВКС, ІІІ Г.О. по чл. 288 от ГПК: „Възражението, че 

длъжникът разполага и с друго имущество, извън разпореденото, или че 

получената насрещна престация е равностойна на цената на недвижимия 

имот не е основание да се приеме, че не е налице увреждане.” Въз основа 

на тези аргументи е прието, че при наличие на задължение за плащане на 

неустойка въпреки наличието на достатъчни парични средства в 

наличност, както и друго имущество, съгласно съдебната практика 

(решение по гр. дело № 754/2009г. ВКС, четвърто г. о.; решение по т. д. № 

422/2012 г. ВКС, първо т. о.) не води до отпадане на увреждането чрез 

оспорената от кредитора сделка - продажбата на имот.  
 

4 Вж. изследването на Цветелина Георгиева „Проблеми при предявяване на отменителния иск по чл. 135 

от Закона за задълженията и договорите във връзка с момента на възникване на вземането и наличие на 

намерение за увреждане”, сп. „Търговско и облигационно право“, бр. 9/ 2016, стр. 48.  

 



 Възниква също така въпросът  дали доказването на намаление 

обезпечение на вземането на кредитора по Павловия иск се свързва с 

доказано съществуването на разлика между продажната цена на 

недвижимия имот, предмет на атакуваната разпоредителна сделка, и 

средната пазарна цена на такъв имот. Върховният касационен съд в 

производство по чл. 290 от ГПК се е произнесъл, че „Увреждане на 

кредитора по смисъла на чл.135, ал.1 ЗЗД е налице и ако не е доказано 

съществуването на разлика между продажната цена на недвижимия имот, 

предмет на атакуваната разпоредителна сделка, и средната пазарна цена на 

такъв имот.” (Решение № 149/12.11.2013 г по т.д. № 422/2012 г.). Мотивите 

се базират на недопустимостта длъжникът да избира върху какво да се 

насочи принудителното изпълнение. 

 Възможно е увреждащата сделка да се отнася само до идеална част 

от правото. Така в Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. по тълк. 

дело № 5/2013 г. на ОСГТК на ВКС се приема, че Павловият иск ще доведе 

до относителна недействителност на разпоредителната сделка само с  ½ 

идеална част на имот, притежаван в режим на съпружеска имуществена 

общност, когато вземането на кредитора се основава на личен дълг на 

единия съпруг (същото ще се отнася и до задължение на физическото лице 

в качеството му на едноличен търговец). В този смисъл е и Решение  № 55 

от 24.02.2016 г. на ВКС по гр. д. № 4525/2015 г., IV г. о., ГК. , постановено 

по реда на чл. 290 ГПК. 

Изключително важен практически въпрос за кредитора по 

изпълнителното дело е в случай на успешно провеждане на иска по чл. 135 

от ЗЗД и обявяване на относителна недействителност на разпоредителната 

сделка с недвижим имот, ще може ли длъжникът да се позове на чл. 44, т. 7 

от ГПК с оглед на това, че не притежава друго жилище. 

В Решение № 456 от 25.06.2010 г по гр.д. № 1294/2009 г на ВКС, ІV 

г.о., ГК по реда на чл. 290 ГПК се посочва, че:  „Сделка, с която длъжникът 



се е разпоредил с единственото си несеквестируемо жилище, може да 

уврежда кредитора, тъй като вследствие на разпоредителната сделка 

длъжникът изразява воля, че това жилище не му е нужно и се лишава от 

облагите на несеквестируемостта. Несеквестируемостта на това жилище 

отпада вследствие на сделката”. 

По-нататък обаче, ВКС излага мотиви относно конкретния казус, в 

които приема, че няма увреждане на кредитора, след като е закупен друг 

недвижим имот, върху който може да се насочи принудително изпълнение, 

както и че в крайна сметка нямало разлика в невъзможността на кредитора 

да „заобиколи” закрилата на длъжника от гледна точка на 

несеквестируемостта на единственото жилище  - и преди разпоредителната 

сделка, и след нея била приложима забраната по чл. 444, т. 7 от ГПК. 

 Това решение според мен не е съобразено със съществуващата 

съдебна практика в две насоки: необосновано и незаконосъобразно се 

предоставя на длъжника да избира върху какво точно имущество ще се 

удовлетвори кредиторът; не може да се толелира поведението на длъжник, 

който се разпорежда с единственото си жилище, дори и само заради 

обстоятелството, че към момента на увреждащата сделка все още няма 

придобиване (а може и изобщо да не последва) на аналогичен имот. 5  

Ето защо правилно според мен е и в разглежданата хипотеза да се 

приложи приетото в мотивите на по-новото Определение № 39 от 

11.01.2016 г. на ВКС по гр. д. № 5080/2015 г., IV г. о.: „Правноирелевантно 

е дали длъжникът след разпореждането притежава имущество и на каква 

 
5 В същия смисъл: - Решение № 7772 от 26.10.2016 г. на Софийски градски съд, Възз. II-е състав 

по в. гр. д. № 4322/2016 г; Решение № 1206 от 19.12.2008 г. по гр. д. № 3864/2007 г. на ВКС, ГК, ІІІ ГО; 

Решение № 782 от 12.03.2011 г. по гр. д. № 1236/2009 г. на ВКС, ГК, IV ГО, Решение № 357 от 11.05.2010 

г. по гр. д. № 100/2010 г. на ВКС, ГК, IV ГО; Решение № 456/25.06.2010 г. по гр. д. № 1294/2009 г. 

на ВКС, ГК, ІV ГО и др.)  

  

 

 



стойност. Несеквестируемостта на това жилище отпада вследствие на 

сделката”. 


