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Казус за финалите на 
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2018 г. 

1. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети било регистрирано в Турция 
търговско дружество, занимаващо се с международни превози и спедиция. Тъй 
като през 2009 г. мажоритарният дял от дружеството бил закупен от „Превози и 
спедиция“ АГ, Германия, лидер в превозите по шосе на европейския пазар, в 
„Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети били наложени правилата и 
вътрешните процедури на „Превози и спедиция“ АГ, които се прилагали 
еднообразно във всички дружества от групата на „Превози и спедиция“ АГ. 
 

2. Съобразно така установените вътрешни правила, „Летящо килимче“ ве Тиджарет 
Аноним Ширкети подписало на 05.01.2010 г. споразумение за изключително 
сътрудничество с друго дружество от групата на „Превози и спедиция“ АГ, а 
именно – „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В., регистрирано в Мехелен, 
Белгия. Съгласно условията на споразумението, „Летящо килимче“ ве Тиджарет 
Аноним Ширкети се задължавало, при отправена поръчка по мейл от страна на 
„Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В., да организира и извърши лично или 
чрез трети лица превоз на стоки на клиенти на „Превози и спедиция Уестърн 
Юръп“ Н.В. от Турция до разпределителния център на „Превози и спедиция 
Уестърн Юръп“ Н.В., находящ се в Мехелен, Белгия. 

 
3. Съгласно условията на договора в отношенията между двете дружества „Летящо 

килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети носело пълна отговорност за уреждане 
на всякакви отношения със спедитори и превозвачи, с които е преговаряло и 
които е натоварило за извършване на превозите, като следва да предпазва от 
всякакви вреди и претенции Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. както от 
лицата, извършили превозите, така и от собствениците на съответните товари в 
случай на увреждане или липса на товара по време на превоза. Споразумението 
било сключено за срок от 2 години с клауза за автоматично продължаване за 
нови периоди от по 2 години в случай, че никоя от страните не уведомяла 
другата, че желае прекратяването му поне 30 дни преди изтичане на срока на 
договора. 
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4. Един от основните клиенти на „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. от 

лятото на 2013 г. станал лидерът в търговията със спортни стоки „Глори“ ГмбХ, 
Германия. Тъй като „Глори“ ГмбХ извършвало посредством услугите на 
„Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. снабдяване на всичките си магазини 
на територията на ЕС и Източна Европа и реализирало огромни обороти, в 
договорните си отношения с „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. то било 
заложило задължение за „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. да свежда до 
знанието на всичките си съконтрагенти и подизпълнители стандартните 
„Правила за извършване на превоз  на стоките на „Глори“ ГмбХ, съгласно които 
били заложени точно определени маршрути, по които следвало да минават 
превозвачите, от Турция до Белгия, по които били точно определени и местата за 
спиране и почивка на шофьорите, като било отбелязано, че било задължително 
да се спира само на „охраняеми паркинги“ (без конкретна дефиниция какво се 
разбира под това). Тези правила били съответно изпратени от „Превози и 
спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. до „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним 
Ширкети с указания да бъдат сведени до знанието на всички превозвачи, с което 
последното работело, и да се изисквало от тях стриктното им спазване. 
 

5. „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. регулярно изпращало заявки за 
организиране и извършване на превози до „Летящо килимче“ ве Тиджарет 
Аноним Ширкети, като от началото на 2014 г. последното започнало да получава 
и заявки за превоз на конфекция, собственост на „Глори“ ГмбХ, от фабриките му 
в гр. Истанбул, до разпределителния център в Мехелен. Макар и само да 
изпълнявало преобладаващата част от превозите, в някои случаи „Летящо 
килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети възлагало на трети-лица превозвачи 
извършването им. 

 
6. Сред тези трети лица било българското дружество „Доставка до Вашата врата“ 

ЕООД, гр. Пещера. Тъй като в него работели множество служители, владеещи 
свободно турски език, то било предпочитан партньор на „Летящо килимче“ ве 
Тиджарет Аноним Ширкети, като двете дружества били търговски партньори от 
2009 г. 

 
7. Съгласно установения негласно начин на комуникация и договаряне между 

двете дружества, „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети изпращало 
сканирана заявка по мейл, подписана от някой от служителите в отдел 
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„Спедиция“, в която се заявявал камион с определен тонаж, срок на извършване 
на превоза, превозно възнаграждение, определено на км., място на натоварване, 
място на доставка, тип стока (конфекция, индустриални стоки, суровини) и 
нейното тегло, както и специфични указания към извършването на превоза (дали 
камионът да бъде с брезент или ремарке, дали да има системи за заключване, 
други специални указания към транспорта на съответната стока). В заявките като 
изпращач се посочвало „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети, а за 
получател  -  „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В.  

 
8. При възможност за извършване на превоза „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, 

гр. Пещера връщало отново по мейл същия ден сканираната заявка с попълнен 
номер на камиона и подпис под името на превозвача. След завършване на 
превоза и приемане на стоката от получателя „Летящо килимче“ ве Тиджарет 
Аноним Ширкети изпращало отново по мейл сканирана и подписана от негов 
служител „заявка-корекция“, в която се посочвал точния размер на дължимото 
превозно възнаграждение на база на реално изминатите километри при превоза, 
която също се приподписвала и връщала сканирана по мейл от „Доставка до 
Вашата врата“ ЕООД, гр. Пещера и въз основа на която последното издавало 
фактура за извършената превозна услуга. 

 
9. На 10.01.2014 г. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети препратило 

на Алиахмед Рамадан (служител на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, до който 
изпращало заявките си от началото на 2012 г.) на мейла му ramadanali@abv.bg 
копие от указанията на „Правила за извършване на превоз  на стоките на 
„Глори“ ГмбХ на немски и английски език, придружени с превод в .pdf файл на 
турски език. В мейла било посочено, че по изискване на „Глори“ ГмбХ 
съответните указания, включително посочените в тях маршрути, трябвало да 
бъдат сведени до знанието на всички шофьори на „Доставка до Вашата врата“ 
ЕООД, които щели да извършват превози на стоки на „Глори“ ГмбХ. Алиахмед 
Рамадан върнал отговор на мейла на 13.01.2014 г., като отговорил лаконично на 
турски език, че ще препрати документа на личния състав на „Доставка до 
Вашата врата“ ЕООД. 

 
10. На 27.01.2014 г. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети изпратило 

поръчка до „Доставка до Вашата врата“ ЕООД за извършване на превоз от 
Истанбул до Мехелен, Белгия, като била указана фабриката на ишлеме в 
Истанбул, от която на следващия ден трябвало да бъдат натоварени стоките, а в 
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заявката пишело, че ще се превозва конфекция на „Глори“ ГмбХ. Заявката била 
потвърдена, като камион на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД с шофьор 
Валентин Запрянов пристигнал във фабриката на уречения ден. При натоварване 
на камиона, съставяне на CMR  товарителницата и предаване на съпътстващите 
документи на превозвача на Валентин Запрянов било връчено копие от 
одобрените маршрути за превоз на „Глори“ ГмбХ, на английски език, като той се 
подписал под документа и получил ксерокопие от същия. На документа било 
указано, че при неспазване на посочените инструкции превозвачът отговаря за 
вреди на стоката при условията на чл. 29 от Конвенцията CMR. 

 
11. Превозът бил надлежно извършен, като след приключването му „Доставка до 

Вашата врата“ ЕООД извършило още няколко превоза Истанбул-Мехелен с 
конфекция на „Глори“ ГмбХ през пролетта и лятото на 2014 г. Шофьорите, 
извършващи превозите, били различни, като сред тях бил и Валентин Запрянов. 

 
12. На 19.11.2014 г. Алиахмед Рамадан получил на мейла си ramadanali@abv.bg 

заявка от „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети, в която се искало да 
бъде изпратен камион до фабриката за ишлеме в Инстанбул, който следвало да 
натовари 1200 пакета групаж конфекция, без да се посочвало точно 
производителя. Като изпращач в заявката било посочено „Летящо килимче“ ве 
Тиджарет Аноним Ширкети, като получател - „Превози и спедиция Уестърн 
Юръп“ Н.В., мястото на доставката било в склада на получателя в гр. Мехелен, 
Белгия, а срокът за извършване на превоза бил до 24:00 часа на 25.11.2014 г. В 
описанието на камиона било посочено, че същият следва да е затворен с 
платнище. Заявката била върната сканирана по мейл от Алиахмед Рамадан, 
подписана (без да се посочва името на лицето, което е положило подпис) и с 
кръгъл печат на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД. 

 
13. На 20.11.2014 г. изпратеният от „Доставка до Вашата врата“ ЕООД камион с 

шофьор Валентин Запрянов, който току-що бил завършил курс от Франкфурт до 
Истанбул на 19.11.2014 г.,  пристигнал да натовари стоката. При оформянето на 
документите за превоза била съставена товарителница, в която пишело, че се 
превозват 1200 пакета конфекция групаж с общо тегло от 6 тона, посочени били 
изпращач, получател, превозвач и срок за извършване на превоза съобразно 
посоченото в заявката, като товарителницата била подписана от Валентин 
Запрянов. Стойността на стоката не била обявена в CMR товарителницата. 
Шофьорът получил и документи във връзка с превоза (опаковъчни листа, 
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фактури) в запечатан плик, но за това не бил съставен приемо-предавателен 
протокол. 

 
14. Натовареният със стоката камион, управляван от Валентин Запрянов, успешно 

минал българо-турската граница в късния следобяд на 24.11.2014 г. поради 
факта, че граничния контролно-пропусквателен пункт бил блокиран в периода 
19.11.2014  - 23.11.2014 г. вследствие на разпореждане на турските власти и се 
била образувала  огромна опашка. Валентин Запрянов уведомил за блокажа по 
телефона Алиахмед Рамадан, който обещал да уведоми за това „Летящо 
килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети. Алиахмед Рамадан не изпратил писмо 
до „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети, а  провел телефонен 
разговор с един от служителите в отдел „Спедиция“ на „Летящо килимче“ ве 
Тиджарет Аноним Ширкети, чийто телефон имал, понеже се познавали още от 
времето, когато работели в друг турски превозвач, и му разказал за забавянето „в 
оперативен порядък“. 

 
15. На 26.11.2014 г. към 10:00 вечерта Валентин Запрянов, управлявайки камиона 

вече на територията на Германия, се почувствал уморен след прекараните 8 часа 
зад волана без прекъсване и решил да спре на намиращия се на магистралата 
аутохоф, на който да прекара нощта, преценявайки, че се намира на около 4.5 
часа път от Мехелен. На паркинга имало отредено място за спиране на камиони, 
както и табела, че собственикът на паркинга не носи отговорност за 
имуществото на лицата, които паркират там. Валентин обаче често бил спирал 
на този аутохоф при курсовете си за Мехелен и никога не бил имал проблеми. 

 
16. Около 04:00 часа на 27.11.2014 г. Валентин се разбудил от съня си в кабината на 

камиона и слязъл да отиде до тоалетна. При слизането си усетил, че платнището 
на камиона плющи на вятъра, заобиколил и видял, че платнището в задната част 
на камиона е срязано и е направен отвор с размер от около 70 на 50 см., като 
видимо част от стоката в камиона липсвала. Веднага Валентин телефонирал на 
дежурен диспечер на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, който се свързал с 
„Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети и ги уведомил, че е извършена 
кражба на част от стоката, но без да са установени повече подробности. Била 
извикана и полиция на място, която изготвила протокол за произшествието и 
посочила, че е налице кражба от неизвестен извършител. От „Летящо килимче“ 
ве Тиджарет Аноним Ширкети изпратили мейл до „Доставка до Вашата врата“ 
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ЕООД камионът да бъде закаран по най-бързия начин до Мехелен, където да 
бъдат проверени щетите. 

 
17. Около 13:00 часа на 27.11.2014 г. Валентин Запрянов стигнал в склада в 

Мехелен, където бил посрещната от служители на „Превози и спедиция Уестърн 
Юръп“ Н.В. Започнало броене на пакетите в камиона, и сравняване на бройката 
им с посоченото в превозните документи, на което броене Валентин Запрянов не 
бил допуснат, тъй като то се провело вътре в склада, където той вкарал камиона 
и от който бил помолен да напусне, като той отишъл да пие кафе на територията 
на логистичния склад със свои приятели-шофьори от „Доставка до Вашата 
врата“ ЕООД, които изпълнявали други курсове и чакали освобождаването на 
камионите си от митница. Валентин им разказал за премеждието, което 
преживял. 

 
18. В края на работния ден на 27.11.2014 г. му бил даден списък с липсващите 

пакети и техните номера, под който се подписал, както и било направено 
отбелязване в CMR  товарителницата, подписано от него и представител на 
„Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В., че при доставката липсвали 351 
пакета с общо тегло от 1 763 кг. В товарителницата било посочено и че превозът 
е завършен в 14:00 часа на 27.11.2014 г. 

 
19. „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. уведомило незабавно (на 27.11.2014 

г.) „Глори“ ГмбХ, че липсва част от последната доставка за него, и му изпратило 
копие от товарителницата и списъка с липсващите пакети, както и копие от 
протокола от немската полиция за констатиране на кражбата, който им бил 
предоставен от Валентин Запрянов. 

 
20. На 28.11.2014 г. „Глори“ ГмбХ върнало отговор по мейл на „Превози и спедиция 

Уестърн Юръп“ Н.В., че предявява претенция за пълната стойност на 
липсващите стоки (тениски и кецове), определена на база продажната цена на 
единица бройка на едро за  Обединеното кралство, закъдето била предназначена 
стоката, като на база опаковъчните листа и списъка с липсващите пакети било 
определено, че претендираната стойност възлизала на 90 000 евро. „Глори“ 
ГмбХ заело позиция, че тъй като стоката е открадната на неохраняем паркинг в 
Германия, който не е посочен изрично като разрешено място за спиране в 
„Правила за извършване на превоз  на стоките на „Глори“ ГмбХ“, които 
„Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. се било задължило да следва, и 
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понеже кражбата на стоки, оставени без надзор, била изключващо отговорността 
на застрахователя им по международната им карго полица обстоятелство, 
„Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. трябва да ги обезщети за всички 
претърпени вреди. 

 
21. С оглед на установените търговски отношения между двете компании и без да 

оспорва нищо, „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. потвърдило, че ще 
репарира вредите в пълен размер, и сумата от 90 000 евро била прихваната 
срещу следващата търговска фактура на „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ 
Н.В. към „Глори“ ГмбХ“ от 01.12.2014 г. „Глори“ ГмбХ издало на 16.02.2015 г. 
писмо, съгласно което „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. се суброгирало 
във всички права на „Глори“ ГмбХ по повод липсващата стока вследствие на 
извършеното плащане. 

 
22. Междувременно, „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. изпратило на 

28.11.2014 г. писмо до „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети, че е 
получило претенция в размер на 90 000 евро от „Глори“ ГмбХ и че счита, че 
същата трябва да бъде поета в пълен размер от превозвача „Доставка до Вашата 
врата“ ЕООД, тъй като действията на шофьора представлявали “willful 
misconduct“ по смисъла на Конвецията CMR, както и не били спазени „Правила 
за извършване на превоз  на стоките на „Глори“ ГмбХ“, които превозвачът е бил 
длъжен да следва. 

 
23. На 29.11.2014 г. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети изпратило 

два мейла на Алиахмед Рамадан на обичайния му мейл. С единия била изпратена  
„заявка-корекция“ за превоза, която носела датата на първата заявка, и в която 
било уточнено дължимото за превоза навло. В графата „специфики за 
извършване на превоза“ било посочено, че камионът следва да е с брезент и да е 
снабден с алармена инсталация и катинар, както и че шофьорът следва да спира 
само на посочените в „Правила за извършване на превоз  на стоките на „Глори“ 
ГмбХ“ охраняеми паркинги. Алиахмед Рамадан върнал по мейл сканирана 
заявката-корекция без поправки или възражения, подписана със същия подпис 
като първоначалната заявка и с положен кръгъл печат на „Доставка до Вашата 
врата“ ЕООД. 

 
24. Във втория мейл от същата дата „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним 

Ширкети описало, че предявява претенция за заплащане на сумата от 90 000 
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евро, тъй като това била стойността на стоката, която липсвала, и липсата била 
вследствие на събитие, за което превозвачът отговарял съгласно Конвенцията 
CMR. Искало се съдействие от „Доставка до Вашата врата“ ЕООД за доброволно 
уреждане на спора, като се навеждала идея да се направи претенция през 
застрахователя на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД по застраховка CMR – 
„Дженерали“. 

 
25. На този мейл Алиахмед Рамадан отговорил, че не е компетентен и ще се обърне 

към управителя на дружеството, като ще се свърже допълнително с „Летящо 
килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети. Тъй като до 07.12.2014 г. не бил 
получен никакъв обратен отговор от „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, от 
„Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети изпратили напомнителен 
мейл до Алиахмед Рамадан. Отговор отново не последвал и на 11.12.2014 г. 
кореспонденцията със запитване за незабавен отговор била препратена на мейл 
office@dostavkadovashatavrata.bg, който бил посочен в ТР към АВ. 

 
26. От посочения по-горе мейл Пенка Тодорова, посочена в мейла като секретарка 

на управителя, отговорила на 17.12.2014 г., че г-н Рамадан не бил служител на 
„Доставка до Вашата врата“ ЕООД от 01.12.2014 г., че дружеството не било 
запознато с претенцията на „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети за 
90 000 евро и че имало нужда да им бъдат изпратени всички документи, които я 
подкрепят, за да може „Доставка до Вашата врата“ ЕООД да я адресира до 
застрахователя си. Същевременно бил даден нов служител на „Доставка до 
Вашата врата“ ЕООД, който да бъде лице за контакти и до който да се изпращат 
заявки за нови превози.  

 
27. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети препратило на 18.12.2014 г. 

намиращите се у него документи и кореспонденцията с „Превози и спедиция 
Уестърн Юръп“ Н.В., като изразило готовност за съдействие за уреждане на 
случая доброволно, но отново подчертало, че претендира да му бъдат 
възстановена сумата от 90 000 евро, която следвало да заплати за липсващия 
товар. Двете дружества продължили търговските отношения помежду си, като 
заявките вече били пращани на новото лице за контакт на „Доставка до Вашата 
врата“ ЕООД. 

 
28. През месец март 2015 г. се получил отговор от „Дженерали“, в който се 

посочвало, че застрахователят не признавал претенцията в размер на 90 000 евро, 
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тъй като стойността на превозваните стоки не била обявена в товарителницата 
CMR, както и застрахователят не считал, че представените документи доказват 
безспорно размера на вредите, а и не било представено удостоверение от 
застрахователя на „Глори“ ГмбХ, че на дружеството не е изплатено 
застрахователно обезщетение по друга застрахователна полица за липсващите 
стоки. Освен това се сочело, че в претенцията се твърдяла пълна отговорност на 
превозвачана основание чл. 29 от Конвенцията CMR, докато полицата покривала 
само ограничената отговорност на превозвача по Конвенцията CMR съобразно 
условията на застраховката. 

 
29. При така дадения отговор „Доставка до Вашата врата“ ЕООД изпратило мейл до 

„Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети на 06.04.2015 г., в който 
сочело, че не признава иска за 90 000 евро поради отказа на застрахователя да 
изплати застраховката, както и поради недоказаност на вида и характера на 
вредите. „Доставка до Вашата врата“ ЕООД също посочвало, че не носело 
отговорност за събитието кражба, че било положило дължимата от него грижа и 
не следвало да дължи обезщетение, като не било уведомявано за наличието на 
„Правила за извършване на превоз  на стоките на „Глори“ ГмбХ“, както и че 
съответния превоз касае стоки на „Глори“ ГмбХ“, заявката за превоз и 
специалните изисквания към него, ако има такива, не били сведени до знанието 
на управителя на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, като цялата 
кореспонденция се била водела с бивш служител на „Доставка до Вашата врата“ 
ЕООД по личния му мейл, без той да има право да сключва договори и да поема 
задължения от името на работодателя си. Оспорвали се и подписите под заявката 
за превоз, като се твърдяло, че не били на управителя на дружеството. 
 

30. В отговор на 15.04.2015 г. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети 
отново потвърдило, че поддържа претенцията си за 90 000 евро поради факта, че 
кражбата била извършена на неохраняем паркинг извън посочените за 
разрешени места за паркиране в „Правила за извършване на превоз  на стоките 
на „Глори“ ГмбХ“. Твърдяло, че „Правилата“ били надлежно сведени до 
знанието на „Доставка до Вашата врата“ ЕООД, както и че шофьорът, извършил 
превоза, лично бил запознат с тях, като се прилагал подписания от него 
екземпляр от правилата от 28.01.2014 г. Също така заявило, че не възнамерява да 
плаща възнагражденията за извършени превози по фактури, издадени от 
„Доставка до Вашата врата“ ЕООД за превози в периода 01.12.2014 – 31.03.2015 



Национално състезание по гражданско и търговско право 

2018 

 

10/10 

г. в размер на 18 000 евро, докато бъде удовлетворената претенцията му от 
90 000 евро. 

 
31. Страните разменили още няколко мейла в периода май-август 2015 г., без да 

стигнат до съгласие по случая, като същевременно от началото на април 2015 г. 
прекратили и търговските отношения помежду си. На 06.11.2015 г. „Превози и 
спедиция Уестърн Юръп“ Н.В. издало към „Летящо килимче“ ве Тиджарет 
Аноним Ширкети фактура за 90 000 евро, в която се посочвало като основание 
на претенцията „вреди от извършена на 27.11.2014 г. кражба“. На 16.11.2015 г. 
„Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети извършило плащане в размер 
на 90 000 евро, като в платежното нареждане било посочено като основание 
фактура на „Превози и спедиция Уестърн Юръп“ Н.В., последните две цифри на 
която били разменени. 

 
32. На 30.11.2015 г. „Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним Ширкети предявило 

иск срещу „Доставка до Вашата врата“ ЕООД пред компетентния български съд.  
 

Задачи: 
 

A. Отборът на страната на ищеца („Летящо килимче“ ве Тиджарет Аноним 
Ширкети) следва да реши какви искове и пред кой съд предявява срещу 
ответника („Доставка до Вашата врата“ ЕООД), както и да изложи 
обстоятелствата, на които основава исканията си. 
 

B. Отборът на страната на ответника („Доставка до Вашата врата“ ЕООД ) следва 
да направи възражения срещу предявените искове и да предяви свои насрещни 
претенции, ако има такива. 

  

Всеки от отборите може да прави доказателствени искания и да включва в 
процеса трети лица при спазване на съответния процесуален ред. 


