
Р Е Ш Е Н И Е № 265
гр. Хасково, 17.07.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен  съд  Хасково,  първи  въззивен  граждански  състав,  в  публично  заседание  на

двадесет и осми юни две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Председател: Жулиета Серафимова

Членове: Тодор Хаджиев

Радина Хаджикирева

при участието на секретаря Женя Григорова, като разгледа докладваното от младши съдия Радина

Хаджикирева в. гр. д. № 360 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 258 – чл. 273 ГПК.

С Решение № 241 от 11.04.2017 г., постановено по гр. д. № 2001/2016 г. по описа на РС

Хасково,  „ДЗИ Общо  застраховане“  ЕАД е  осъден  да  заплати  на  Н.А.В.  сумата  от  26,98  лв.,

представляваща обезщетение за забава за периода 06.08.2016 г. – 11.10.2016 г. върху главницата от

1446,70 лв., платена на 11.10.2016 г. като застрахователно обезщетение по застрахователна полица

№ 999 г. за автомобилна застраховка „Каско+“ относно лек автомобил „Ауди А8“, с рег. № *** по

щета  №  ***  за  настъпило  във  времето  от  19:30  ч.  на  05.06.2016  г.  до  08:40  на  06.06.2016  г.

застрахователно събитие, като този иск за разликата до пълния предявен размер от 24,48 лв., както

и исковете за  сумата от  1602,50  лв.,  представляваща определено от ответника обезщетение по

щетата, ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска до окончателното изплащане, а

също и за сумата от 4973,66 лв.,  представляваща разликата между платената от ищеца цена за

отстраняване  на  щетите  и  определеното  от  ответника  обезщетение,  ведно  със  обезщетение  за

забава  в  размер на  75,99  лв.  от  06.08.2016  г.  до  29.09.2016  г.  и  законната  лихва  от  датата  на

предявяване на иска до окончателното изплащане, са отхвърлени. По силата на същото решение

„ДЗИ  Общо  застраховане“  ЕАД  е  осъден  да  заплати  на  Н.А.В.  сумата  от  267,75  лв.,

представляваща деловодни разноски, а Н.А.В. е осъден да заплати на „ДЗИ Общо застраховане“

ЕАД сумата от 607,84 лв. – деловодни разноски. С Решение № 247 от 12.04.2017 г., постановено по

гр. д. № 2001/2016 г. по описа на РС Хасково, по реда на чл. 247 ГПК е допусната поправка на

очевидна  фактическа  грешка  в  Решение  №  241  от  11.04.2017  г.,  като  на  страница  девета  на

решението: в мотивите на редове трети и четвърти – е заличен текстът „а за разликата до пълния

предявен да се отхвърли като неоснователен и недоказан“, както и в диспозитива на редове десети

и единадесети е заличен текстът „този акцесорен иск за разликата до пълния предявен размер от

24,48 лв.“

В  законоустановения  срок  срещу  така  постановеното  решение  в  частта,  в  която  са

отхвърлени исковете за сумата  от  4973,66 лв.,  представляваща застрахователно обезщетение за

отстраняване на  щетите,  както  и  за  сумата  от  75,99  лв.  –  обезщетение за  забава,  е  постъпила

въззивна жалба от ищеца Н.В., в която се излагат съображения за неговата неправилност поради

нарушения  на  материалния  и  процесуалния  закон  и  необоснованост.  Счита,  че  мотивите  на

постановеното от районния съд решение противоречали на събраните по делото доказателства, а

именно, че „електронният компютърен блок не е самостоятелно съществуващ детайл от МПС“,

поради  което  не  попадал  в  изключението  на  т.  8.18  от  ОУ  на  застрахователя.  Поддържа,  че

съгласно Раздел II,  т.  2.3  от  приложимите за процесния договор за  застраховка Общи условия

застрахователят покривал всички рискове, причинени от застрахователно събитие, покрити при

клаузи „Супер“ и „Кражба и грабеж на цяло МПС“, които можели да доведат до пълна загуба или

частична щета на застрахованото МПС, включително кражба на застраховано трайно монтирано в
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МПС аудио-оборудване. Оспорва, че клаузите на Раздел I, т.2.2 и т. 3.10 от същите ОУ определяли

обхвата на изключеното от застрахователно покритие имущество, от което следвало, че всички

останали  фабрично  монтирани  и  липсващи  детайли  и  части  влизали  в  обхвата  на

застрахователното покритие. Счита, че неправилно районният съд приел, че въпреки указаната му

доказателствена тежест ищецът не ангажирал доказателства за това, че претендираните от него

суми били изчислени съобразно правилото на чл. 208, ал. 3 КЗ (отм.). Поради това моли да бъде

отменено постановеното решение в обжалваната част и да бъде постановено друго, с  което да

бъдат уважени предявените искове.

Подаден е отговор на въззивната жалба от ответника „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД, в

който  се  излагат  съображения  за  неговата  правилност  в  обжалваната  част,  с  искане  да  бъде

потвърдено.

Първоинстанционното решение не е обжалвано и е влязло в сила в частта, в която „ДЗИ

Общо застраховане“  ЕАД е  осъден  да  заплати  на  Н.А.В.  сумата  от  26,98  лв.,  представляваща

обезщетение за забава за периода 06.08.2016 г. – 11.10.2016 г. върху главницата от 1446,70 лв. по

щета № ***, както и в частта, в която искът за заплащане на застрахователно обезщетение в размер

на 1602,50 лв. е отхвърлен.

Съдът,  като  съобрази  доводите  на  страните  и  събраните  доказателства,  поотделно  и  в

тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК, намира за установено следното от

фактическа и правна страна във връзка с наведените във въззивната жалба пороци на оспорения

съдебен акт:

Жалбата  е  подадена  в  законоустановения  срок  по  чл.  259,  ал.  1  ГПК,  поради  което  е

допустима.

Съгласно чл. 269 ГПК въззивният съд се произнася служебно по валидността на решението,

а  по  допустимостта  –  в  обжалваната  му  част,  като  по  останалите  въпроси  е  ограничен  от

посоченото в жалбата.

Атакуваното първоинстанционно решение е валидно и допустимо.

РС Хасково е сезиран с обективно съединени искове с правно основание чл. 208, ал. 1 КЗ

(отм.), вр. § 22 от ПЗР на КЗ, обн. ДВ бр. 102/29.12.2015 г. и чл. 86, ал. 1 ЗЗД.

Разпоредбата на чл. 208, ал. 1 КЗ (отм.) предвижда, че при настъпване на застрахователно

събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок, който

не може да е по-дълъг от 15 дни и започва да тече от деня, в който застрахованият е изпълнил

задълженията си за уведомяване за настъпилото събитие (чл. 206, ал. 1 или ал. 2 КЗ (отм.) и за

допускане на застрахователя за извършване оглед и представяне на поисканите документи (чл. 207,

ал. 3 КЗ (отм.).

За  да  бъде  уважена  претенцията  на  застрахования,  следва  да  са  налице  следните

предпоставки: наличие на застрахователно правоотношение по застраховка „Каско“ между ищеца

и ответника по отношение на процесния лек автомобил,  валидно към датата на настъпване на

застрахователното събитие; настъпило застрахователно събитие; изпълнение на задължението на

застрахования за уведомяване на застрахователя за настъпилото събитие; установяване размера на

щетите,  настъпили в  следствие  на  това  застрахователно  събитие;  установяване  на  причинната

връзка между щетите и застрахователното събитие.

В разглеждания случай не се спори между страните, а и от представената застрахователна

полица № *** г. с валидност от 15.08.2015 г. до 14.08.2016 г. за автомобилна застраховка „Каско+“

се установява, че между ищеца Н.А.В. и ответника „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД бил сключен

застрахователен договор с предмет на застраховане на лек автомобил „Ауди“, модел А8, рег. №

***,  при клауза  „Пълно каско“.  Застрахованият  е  удостоверил,  че  се  е  запознал  и са  му били

предадени Общите условия за Автомобилна застраховка „Каско+“ на „ДЗИ Общо застраховане”

ЕАД,  които  в  своята  цялост  обективират  уговорките  по  сключения  договор  за  имуществено

застраховане. Тъй като писмената форма при сключване на договора за застраховка е изискване за

действителност на тази сделка, по силата на чл. 298, ал. 2 ТЗ при предаването на установените от

застрахователя  общи  условия  на  застрахования  са  станали  част  от  договора  за  имуществено
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застраховане „Каско”.

Страните не спорят и че в периода от 19:30 ч. на 05.06.2016 г. до 08:40 ч. на 06.06.2016 г. в

гр. София неизвестен извършител проникнал в горепосочения автомобил, като нанесъл щети по

купето и извършил кражба на ЕБ запалване. Съгласно удостоверение от 10.06.2016 г., издадено от

Министерство на вътрешните работи, СДВР, се изяснява, че по случая е образувано досъдебно

производство.

Според  Уведомление  за  щета  от  06.06.2016  г.  ищецът  е  уведомил  застрахователя  за

настъпилите увреждания на  лекия  автомобил с  рег.  № ***,  като  по  този повод при ответното

дружество е образувана преписка по щета № ***. На 06.06.2016 г. бил извършен опис на вредите

от представител на застрахователя, съгласно който били повредени следните детайли: задна дясна

врата,  предна  дясна  врата,  лайсна  на  предна  дясна  врата,  мокет  задна  лява  част,  и  била

констатирана липсата на лайсна на задна дясна врата и ЕБ запалване. Ответникът е отказал да

възстанови лайсна на задна дясна врата и ЕБ запалване, тъй като не отговарял при кражба или

грабеж на отделни детайли, възли и агрегати съгласно т. 8.18 от ОУ. За останалите вреди е приел,

че подмяната на детайлите и трудът и материалите за боядисване на подменените детайли възлиза

на стойност 1446,70 лв. Тази сума ответникът е заплатил по сметка на ищеца след подаване на

исковата молба на 11.10.2016 г.

Също  така  при  ответника  е  била  образувана  преписка  по  щета  №  ***  във  връзка  с

постъпило  от  ищеца  уведомление  за  настъпило  застрахователно  събитие  –  увреждане  на

процесния  автомобил  от  неизвестно  МПС  на  31.05.2016  г.  Представител  на  застрахователя  e

извършил оглед, съгласно който били увредени следните детайли – предна лява врата и предна

броня. Ответникът е приел, че възстановяването на предна лява врата възлиза на 155,80 лв., а за

увреждането на предна броня не отговарял, тъй като тази вреда е била налице преди сключване на

застрахователния договор. Страните не спорят, че тази сума е изплатена на ищеца на 11.10.2016 г.

От представените Общи условия за Автомобилна застраховка „Каско+“ се установява, че

страните  са  уговорили в  Раздел  ІІ,  т.  2.1.5,  че  застрахователят  покрива  щети  от  злоумишлени

действия на трети лица – причинени повреди на МПС от трети лица чрез механично въздействие

(удар  с  твърд  предмет,  надраскване,  умишлено  преобръщане  на  МПС),  заливане  с  химически

активни вещества (киселини, основа и др.), а в т. 2.2 – че застрахователят покрива щети от кражба

и грабеж на цяло МПС. Също така в Раздел ІІ, т. 2.3 от ОУ е предвидено, че при клауза „Пълно

каско“  застрахователното  дружество  покрива  всички  рискове,  причинени  от  застрахователни

събития, покрити по клаузи „Супер“ и „Кражба и грабеж на цяло МПС“, които могат да доведат до

пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС. В Раздел І, т. 8.18 от ОУ страните са

изключили от покрития застрахователен риск щети, когато са в резултат на кражба или грабеж на

отделни детайли, възли и агрегати на МПС.

В случая спорът се съсредоточава върху това дали липсващите детайли – лайсна на задна

дясна врата и ЕБ запалване, представляват изключен риск по смисъла на т. 8.18 от ОУ, както и

каква е стойността на необходимите средства за ремонт на процесния автомобил.

Съдът, тълкувайки по правилата на чл. 20 ЗЗД клаузите на т. 2.1.5 и т. 2.3 от ОУ, съгласно

които, застрахователното дружество покрива всички рискове, причинени от злоумишлени действия

на трети лица, които могат да доведат до пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС,

от една страна, и т. 8.18 от ОУ, според която застрахователят не отговаря при кражба на отделни

детайли, възли и агрегати, от друга, намира, че не всяка кражба на отделни автодетайли може да се

счете  за  уговорено  изключение  от  застрахователното  покритие.  Съвкупната  преценка  на

посочените уговорки води до извода, че в покрития застрахователен риск се включва и кражбата на

отделни авточасти, която е довела до повреда на МПС, в резултат на която лекият автомобил не би

могъл да функционира нормално съобразно своето предназначение. Изключението по т. 8.18. от

ОУ следва да намери приложение само когато отнемането на отделна част не нарушава целостта на

автомобила и използването му по предназначение. Съгласно приетото по делото като компетентно

изготвено заключение на автотехническата експертиза се изяснява, че автомобилът не би могъл да

заработи на място, нито да се движи без наличието на електронният блок. В случая вследствие
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действията на третото лице по отнемане на електронния блок е била причинена повреда на МПС,

като след отделянето на тази част автомобилът изобщо не е могъл да изпълнява предназначението

си, тъй като не може да се движи. От друга страна, в тежест на застрахователя е да установи, че

кражбата на тези автодетайли е била изключена от застрахователното покритие. Още повече, че в

случая  не  е  налице просто отделяне (демонтиране)  на  някакви  части  от  автомобила,  които  не

нарушават неговата цялост. Именно поради тази причина застрахователят следва или изрично да

отрази  липсата  на  тези  части  като  изключен  риск  или  ако  не  го  е  направил  изрично,  а  чрез

използване на обобщени понятия, какъвто е настоящият случай, при условията на пълно и главно

доказване, следва да установи, че в обобщеното понятие за изключения риск, както е в случая –

кражба или грабеж на отделни детайли, възли и агрегати, се включват и претендираните вреди – в

случая ЕБ запалване, без което автомобилът не би могъл да се ползва по предназначение. Тъй като

автомобилът представлява сложна съставна вещ, ако се приеме,  че застрахователят не покрива

кражбата  на  всички  съставни  детайли,  необходими  за  нормалното  функциониране  на  лекия

автомобил, не би бил налице застрахователен интерес, поради това, че всяка сложна вещ може да

се демонтира на съставните си части, които да бъдат отнети поотделно от владението на техния

собственик.  По  отношение  лайсната  на  задна  дясна  врата  настоящият  състав  приема,  че

действително представлява отделен детайл, за чиято липса съгласно т. 8.18 от ОУ застрахователят

не носи отговорност. По тези съображения въззивният съдебен състав намира, че ответникът е

следвало  да  заплати  застрахователно  обезщетение  за  причинените  вреди  на  застрахования  от

кражбата на ЕБ запалване. Също така застрахователят дължи да обезщети и останалите щети по

автомобила, изразяващи се в повреждане на задна врата дясна, предна врата – дясна, лайсна на

предна дясна врата и мокет задна лява част на основание Раздел ІІ, т. 2.1.5 от ОУ, доколкото са в

резултат  на  умишлени  действия,  причинени  от  трето  лице.  В  разглеждания  случай  ответното

дружество  е  покривало  и  извършените  разходи  за  поправянето  на  уврежданията,  свързани  с

кражбата – в конкретната хипотеза за извършените ремонтни дейности.

Съгласно Решение № 79 от 02.07.2009 г. на ВКС, постановено по т. д. № 156/2009 г., I т. о.,

размерът  на  застрахователното  обезщетение  се  определя  в  рамките  на  договорената

застрахователна  стойност  на  имуществото,  съобразно  доказания  размер  на  претърпяната

вследствие застрахователното събитие вреда, който не може да надхвърля действителната стойност

на увреденото имущество,  определено по  пазарната  му стойност.  При изчисляване  размера на

обезщетението  не  следва  да  се  прилага  коефициент  за  овехтяване,  тъй  като  последният  е

инкорпориран  в  самата  застрахователна  стойност. Пред  настоящата  инстанция  е  назначена

съдебно-оценителна  експертиза,  която  е  установила  стойността  по  средни  пазарни  цени  за

ремонтиране на следните детайли: лява предна врата, задна дясна врата, лайсна на задна дясна

врата, предна дясна врата, лайсна на предна дясна врата, мокет задна лява част и блок електронно

запалване. Според експерта, чието заключение въззивният съд съгласно чл. 202 ГПК кредитира

като  компетентно  изготвено,  стойността  за  извършване  на  ремонт  за  възстановяване  на  лек

автомобил  „Ауди“  А8,  с  рег.  №  ***,  без  отчитане  на  коригиращ  коефициент  към  датата  на

увреждането – 05.06.2016 г., е 4576,42 лв. Посочената сума следва да бъде намалена със средствата,

необходими за  закупуване  на  лайсна на  задна дясна врата,  труда  за  монтаж и  материалите  за

боядисване или общо 267,10 лв. (223 лв. – лайсна на задна дясна врата, + 15,40 лв. – труд, + 28,70

лв. – боя и материали). Както бе изяснено по по-горе, застрахователят не дължи обезщетение за

това увреждане, доколкото става въпрос за отделен детайл, който не възпрепятства нормалното

функциониране на автомобила. Също така от определената от вещото лице стойност следва да

изключи и сумата от 165,80 лв. (75,60 лв. – труд, и 90,20 лв. – боя и материали), необходима за

ремонтиране на предна лява врата – възстановяване на лаково покритие, тъй като това увреждане е

настъпило в резултат на застрахователно събитие от 31.05.2016 г., а не на осъщественото на 05

срещу  06.06.2016  г.  проникване  в  МПС  и  противоправно  отнемане  на  авточасти,  предмет  на

настоящото производство, поради което следва да се приеме, че не е налице причинно-следствена

връзка между застрахователното събитие и щетите – елемент от фактическия състав по чл. 208 КЗ

(отм.). От всичко изложено следва, че размерът на дължимото от застрахователя обезщетение за
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репариране на вредите, настъпили в резултат на застрахователното събитие от 05/06.06.2016 г.,

възлиза  на  4143,52  лв.  От  тази  сума  следва  да  се  приспадне  доброволно  заплатеното  от

застрахователя на 11.10.2016 г.  обезщетение в размер на  1446,70 лв.  или ответникът дължи да

заплати на ищеца още 2696,82 лв. Поради това решението на РС Хасково следва да се отмени в

частта,  в  която  предявеният  иск  с  правно основание чл.  208,  ал.  1  КЗ (отм.)  за  заплащане на

разликата между платената от ищеца цена за отстраняване на щетите и определеното от ответника

обезщетение е отхвърлен до сумата от 2696,82 лв. В частта, в която искът е отхвърлен за горницата

над 2696,82 лв. до сумата от 4973,66 лв., първоистанционното решение следва да се потвърди.

Настоящият състав приема, че ответникът е изпаднал в забава за заплащане на сумата от

2696,82  лв.  след  изтичането  на  15-дневния  срок  от  представянето  на  всички  поискани от

застрахователя документи, уреден от законодателя в чл. 208, ал. 1 КЗ (отм.), вр. чл. 206 и чл. 207,

ал. 3 КЗ (отм.) и възприет в т. 12.5 от ОУ. Ето защо, въззивният съд намира, че обезщетение за

забава следва да се присъди за периода 06.08.2016 г. – 29.09.2016 г. върху главницата от 2696,82 лв.

Съдът,  съобразявайки  определения  от  БНБ  основен  лихвен  процент  за  процесния  период,  с

нормативно установената надбавка от 10 пункта, счита, че дължимото обезщетение за забава върху

главницата от 2696,82 лв. е в размер на 41,19 лв. Следователно първоинстанционното решение

следва да се отмени в частта, в която искът с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД е отхвърлен до

сумата от 41,19 лв., като ответникът трябва да бъде осъден да заплати посочената сума на ищеца, а

в отхвърлителната част – за разликата над 41,19 лв. до сумата от 75,99 лв., да се потвърди.

С оглед изхода на спора при настоящото му въззивно разглеждане, въпросът за дължимите

разноски следва да бъде преразгледан.

При този изход на спора разноските на ищеца пред първата инстанция възлизат на 765,20

лв., а тези на ответника на – 287,97 лв. От това следва, че по компенсация ответникът дължи на

ищеца  разноски  на  стойност  477,23  лв.  Също  така  ответникът  дължи  да  заплати  на  ищеца

сторените пред настоящата инстанция разноски съобразно уважената с въззивната жалба част в

размер на 528,37 лв. Настоящият състав намира възражението на ответната страна за прекомерност

на адвокатското възнаграждение в размер на 700 лв. за неоснователно.  Заплатеното адвокатско

възнаграждение не надхвърля значително минималния размер съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г.

за  минималните  размери  на  адвокатските  възнаграждения  на  Висшия  адвокатски  съвет,  като

същото е съответно на фактическата и правна сложност на делото. Направените от ответника пред

въззивната инстанция разноски съобразно отхвърлената с въззивната жалба част са в размер на

266,65  лв.  След  извършена  компенсация  ответникът  дължи  на  ищеца  сумата  от  261,72  лв.  за

разноски пред въззивната инстанция. Предвид всичко изложено, първоинстанционното решение

следва да бъде отменено в частта за разноските, като ответникът ще бъде осъден да заплати на

ищеца  сумата  в  общ  размер  на  738,95  лв.,  включваща  477,23  лв.  –  разноски  пред  първата

инстанция, и 261,72 лв. – разноски пред въззивната инстанция.

С оглед на цената на иска въззивното решение не подлежи на касационно обжалване по

правилата на чл. 280, ал. 2, т. 1 ГПК.

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 241 от 11.04.2017 г., постановено по гр. д. № 2001/2016 г. по описа на

РС  Хасково,  в  частите,  в  които  са  отхвърлени  предявените  от  Н.А.В.  срещу  „ДЗИ  Общо

застраховане“  ЕАД  иск  с  правно  основание  чл.  208,  ал.  1  КЗ  (отм.)  за  заплащане  на

застрахователно  обезщетение  (разликата  между  платената  от  Н.А.В.  цена  за  отстраняване  на

щетите и определеното от „ДЗИ Общо застраховане“ ЕАД обезщетение) до сумата от 2696,82 лв.,

ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 29.09.2016 г., до

окончателното изплащане на вземането, и иск с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД за заплащане на
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обезщетение за забава за периода 06.08.2016 г. – 29.09.2016 г. до сумата от 41,19 лв., както и в

частта за разноските, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА  „ДЗИ Общо застраховане“  ЕАД,  ЕИК:  121718407,  със  седалище и  адрес  на

управление: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 3, да заплати на Н.А.В., ЕГН: **********, адрес:

гр.  София,  ***,  по  иска  с  правно  основание  чл.  208,  ал.  1  КЗ  (отм.)  сумата  от  2696,82  лв.,

представляваща  дължимо  застрахователно  обезщетение  по  щета  №  ***  г.  за  причинени

имуществени вреди на лек автомобил марка „Ауди А8“, рег. № *** в резултат на застрахователно

събитие, настъпило на 05-06.06.2016 г. в гр. София, ведно със законната лихва върху тази сума от

датата на предявяване на иска – 29.09.2016 г., до окончателното изплащане на вземането, както и

по иска с правно основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД сумата от 41,19 лв. – обезщетение за забава върху

главницата от 2696,82 лв. за периода 06.08.2016 г. – 29.09.2016 г.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата обжалвана част.

Решението в останалата част не е обжалвано и е влязло в сила.

ОСЪЖДА  „ДЗИ Общо застраховане“  ЕАД,  ЕИК:  121718407,  със  седалище и  адрес  на

управление: гр. София, ул. „Георги Бенковски“ № 3, да заплати на Н.А.В., ЕГН: **********, адрес:

гр.  София, ***, сумата от 738,95 лв.,  представляваща сторените пред двете съдебни инстанции

разноски.

Решението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: 1. 2.
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