
Р Е П У Б Л И К А    Б Ъ Л Г А Р И Я
 ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  
К О М И С И Я    П О   П Р А В Н И   В Ъ П Р О С И

3.7.07-последно

                До 

                                           Деловодството на

                                           Народното събрание

ОТНОСНО: Непрочетени текстове в пленарна зала на 15.06.2007 г., на 19.06.07
г., на 21.6.07 г., на 27.6.07 г. и на 28.6.07 г. при обсъждането на Докладите за второ
четене, първа, втора и трета част на проекта на Граждански процесуален кодекс, № 602-
01-38/11.05.06 г., внесен от Министерския съвет.

4. Непрочетени текстове на 27.06.07 г.:
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на  вносителя  за  наименованието  на

част четвърта.

Глава тридесет и четвърта
Допускане на обезпечението

КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на  вносителя  за  наименованието  на
глава тридесет и четвърта.

Обезпечение на иск за издръжка

Чл. 362. По искове за издръжка се допуска обезпечение и без да се спазват
изискванията  на  чл.  361.  В този  случай съдът  може  и  служебно да  вземе  мерки за
обезпечение на иска.
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КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 362,  който  става
чл. 392 и в него думите “чл. 361” се заменят с “чл. 391”.

Частично обезпечение на иска

Чл. 364. Съдът може да допусне обезпечение на иска за пълния му размер
или само за онези части, които са подкрепени с достатъчно доказателства.

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 364,  който  става
чл. 394.

Глава тридесет и пета
Обезпечителни мерки

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименованието на
глава тридесет и пета.

Съгласие за обекта на обезпечението

Чл. 369. Ако искът се основава на договор, в който е посочен имотът, който
ще служи за обезпечение, обезпечението се налага само върху този имот, освен ако той
не  е  налице  или  ако  междувременно  е  обременен  с  други  тежести,  които  правят
обезпечението недостатъчно.

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 369,  който  става
чл. 399.

ЧАСТ ПЕТА
ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименованието на
част пета.

ДЯЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименованието на дял
първи.

Глава тридесет и шеста
Издаване на изпълнителен лист

КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на  вносителя  за  наименованието  на
глава тридесет и шеста.
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Глава тридесет и седма
Започване, спиране и прекратяване на изпълнението

КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на   вносителя  за  наименование  на
глава тридесет и седма, която става глава тридесет и осма.

Субективни предели на изпълнителния лист

Чл. 386. (1) Наследниците и частните правоприемници на взискателя, както
и  поръчителят  и  солидарният  съдлъжник,  които  са  платили  дълга,  могат  да  искат
изпълнение  въз  основа  на  издадения  в  полза  на  взискателя  изпълнителен  лист.
Приемството,  съответно плащането от  поръчителя  или  съдлъжника,  се установява  с
писмени доказателства.

(2)  Издаденият  изпълнителен  лист  срещу  наследодателя  може  да  бъде
изпълняван и върху имуществото на неговите наследници, освен ако те установят, че са
се отказали от наследството или че са го приели по опис.  Когато наследникът не е
приел  наследството,  съдебният  изпълнител  определя  срока  по  чл.  51  от  Закона  за
наследството, като съобщава изявлението на наследника на съответния районен съдия,
за да бъде надлежно вписано.

(3) Изпълнителният лист срещу длъжника има сила и срещу третото лице,
дало своя вещ в залог или ипотека за обезпечение на дълга, когато взискателят насочва
изпълнението върху тая вещ.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя на чл. 386, който става чл.
429.

Глава тридесет и осма
Защита срещу изпълнението

КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на  вносителя  за  наименованието  на
глава тридесет и осма, която става глава тридесет и девета.

Раздел I
Обжалване на действията на съдебния изпълнител

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя  за заглавието на Раздел І.

Разглеждане на жалбите

Чл.  394.  (1)  Жалбите,  подадени  от  страните,  се  разглеждат  в  закрито
заседание, освен когато трябва да се изслушат свидетели или вещи лица.

(2) Подадените от трети лица жалби се разглеждат в открито заседание с
призоваване  на  жалбоподателя,  длъжника  и  взискателя,  по  молбата  на  когото  е
образувано изпълнителното дело.

(3) Съдът разглежда жалбата въз основа на данните в изпълнителното дело и
представените от страните доказателства.
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(4) Съдът обявява решението с мотивите си най-късно в едномесечен срок от
постъпване на жалбата в съда. Решението не подлежи на обжалване.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за чл. 394, който става чл.
437.

Раздел II
Защита по исков ред

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ІІ.

Защита на трето лице

Чл.  397.  (1)  Всяко  трето  лице,  чието  право е  засегнато  от  изпълнението,
може  да  предяви  иск,  за  да  установи,  че  имуществото,  върху  което  е  насочено
изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника.

(2) Искът се предявява срещу взискателя и длъжника.

(3) Взискателят отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията
и договорите за  вредите,  причинени на трети лица чрез насочване на изпълнението
върху имуществото, което им принадлежи.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя на чл. 397, който става чл.
440.

ДЯЛ ВТОРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименованието на
Дял втори.

Глава тридесет и девета
Общи правила

КОМИСИЯТА  подкрепя  текста  на  вносителя  за  наименованието  на
глава тридесет и девета, която става глава четиридесета.

Глава четиридесет и първа
Изпълнение върху движими вещи

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и първа, която става глава четиридесет и втора.

Раздел І
Опис, оценка и предаване за пазене

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел І.

Задължения на пазача
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Чл. 429. (1) Пазачът е длъжен да пази вещта като добър стопанин и да дава
сметка за приходите от нея и за разноските по пазенето й.

(2) Ако пазачът не изпълнява задълженията по ал. 1, съдебният изпълнител
може да предаде за пазене вещта другиму.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за чл.  429,  който  става
чл. 471.

Раздел II
Продажба на движими вещи

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за заглавието на раздел ІІ.
Глава четиридесет и втора

Изпълнение върху недвижими вещи

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя наименование на глава
четиридесет и втора, която става глава четиридесет и трета.

Глава четиридесет и трета
Изпълнение върху вещи в съпружеска общност

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и трета, която става глава четиридесет и четвърта.

Глава четиридесет и четвърта
Изпълнение върху вземания на длъжника

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и четвърта, която става глава четиридесет и пета.

Запор на вземане

Чл. 462. (1) Запорното съобщение на третото задължено лице се изпраща
едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника.

(2)  В  запорното  съобщение  се  забранява  на  третото  задължено  лице  да
предава дължимите от него суми или вещи на длъжника. Тези вещи трябва да бъдат
посочени точно.

(3) От деня на получаване на запорното съобщение третото задължено лице
има задълженията на пазач спрямо дължимите от него вещи или суми.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за чл.  462,  който  става
чл. 507.
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Възлагане за събиране или вместо плащане

Чл. 465. Запорираното вземане се предоставя на взискателя за събиране или,
по негово искане, му се дава вместо плащане. Когато взискателите по изпълнителното
дело са няколко, вземането се предоставя за събиране на взискателя, по молба на когото
е образувано делото, а ако той не желае - на друг взискател, който направи искане за
това.

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 465,  който  става
чл. 510.

Разноски по събиране на възложено вземане

Чл. 469. Разноските, които взискателят прави за събиране на предаденото му
вземане, остават в негова тежест. Той е длъжен да дава на съдебния изпълнител точна
сметка за събраните суми.

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 469,  който  става
чл. 514.

ДЯЛ ТРЕТИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕПАРИЧНИ ВЗЕМАНИЯ

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на дял
трети.

Глава четиридесет и шеста
Принудително отнемане на вещи

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и шеста, която става глава четиридесет и седма.

Самоволно възвръщане на владението

Чл. 480. (1) Когато изваденото от владение лице по какъвто и да е начин
самоволно си възвърне владението върху имота, съдебният изпълнител по искане на
взискателя отново го изважда от него.

(2) Лицето по ал.  1 носи и наказателна отговорност  по чл.  323, ал.  2 от
Наказателния кодекс.

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 480,  който  става
чл. 525.

Глава четиридесет и седма
Изпълнение на определено действие

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и седма, която става глава четиридесет и осма.

ЧАСТ ШЕСТА
ОХРАНИТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на част
шеста.
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Глава четиридесет и осма
Общи правила

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя за наименование на глава
четиридесет и осма, която става глава четиридесет и девета.

Служебна проверка

Чл. 488. Съдът е длъжен служебно да провери дали са налице условията за
издаване на искания акт. Той може по своя инициатива да събира доказателства и да
взема предвид факти, не посочени от молителя.

КОМИСИЯТА подкрепя текста на вносителя  за чл. 488, който става
чл. 533.

Разноски

Чл.  496.  Разноските  по  охранителните  производства  са  за  сметка  на
молителя. 

КОМИСИЯТА  подкрепя текста  на  вносителя  за  чл. 496,  който  става
чл. 541.
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