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ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА    ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Обн., Изв., бр. 12 от 8 февруари 1952 г., изм. и доп., бр. 92 от 7 ноември 1952 г., бр. 89 от 6 ноември 1953 г., бр. 90 от 8 ноември 1955 г., бр. 90 от 9 ноември 1956 г, бр 90 от 11 ноември 1958 г., бр. 50 от 23 юни 1961 г., бр. 90 от 10 ноември 1961 г., попр., бр. 99 от 12 декември 1961 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 4 януари 1963 г., бр 23 от 22 март 1968 г., бр. 27 от 3 април 1973 г. бр. 89 от 9 ноември 1976 г., бр. 36 от 8 май 1979 г., бр. 28 от 8 април 1983 г., бр 41 от 28 май 1985 г., бр. 27 от 4 април 1986 г., бр. 55 от 17 юли 1987 г., бр. 60 от 5 август 1988 г., бр. 31 от 21 април 1989 г., бр. 38 от 19 май 1989 г., бр. 31 от 17 април 1990 г., бр. 62 от 2 август 1991 г., бр. 55 от 7 юли 1992 г., бр. 61 от 16 юли 1993 г., бр. 93 от 2 ноември 1993 г. бр. 87 от 29 септември 1995 г., бр. 12 от 9 февруари 1996 г., бр. 26 от 26 март 1996 г., бр. 37 от 30 април 1996 г., бр. 44 от 21 май 1996 г., в сила от 1 юни 1996 г., бр.104 от 6 декември 1996 г., бр. 43 от 30 май 1997 г., бр. 55 от 11 юли 1997 г., бр. 124 от 23 декември 1997 г., бр. 21 от 20 февруари 1998 г., бр. 59 от 26 май 1998 г., бр. 70 от 19 юни 1998 г., бр. 73 от 26 юни 1998 г., бр. 64 от 16 юли 1999 г., бр 103 от 30 ноември 1999 г., бр. 36 от 2 май 2000 г., бр. 85 от 17 октомври 2000 г., бр. 92 от 10 ноември 2000 г., бр. 25 от 16 март 2001 г.
§ 1. В чл 41, ал. 5 се добавя ново изречение второ"
"Това изискване не се прилага в изпълнителния процес"
§ 2. В чл. 237 се правят следните изменения и допълнения
1. в б. "в" думите след писмена покана в 7-дневен срок" се заменят с "в 7-дневен срок след доставянето на писмена покана на адреса на длъжника";
2. създава се нова б. "з" със следното съдържание:
"извлеченията от Регистъра на особените залози за вписани договори за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената и договори за лизинг относно продадените или отдадени под лизинг вещи, и";
3. досегашната б. "з" става б. "и";
4. б. "и" се отменя.
§ 3. В чл. 242 се правят следните изменения и допълнения:
1. ал. 2 се изменя така:
"(2) Молбата се подава: п случаите на чл. 237, букви "а" и "б" - до първоинстанционния съд, който е разглеждал делото, съответно -до въззивния съд, чието осъдително решение подлежи на предварително изпълнение, а относно решенията на арбитражните съдилища и сключените пред тях спогодби по арбитражни дела - до Софийския градски съд; в случаите на букви "п" и "г" - до районния съд, в района на който е издаден документът или постановлението: в случаите на букви "д" до "и" - до районния съд по местожителството на длъжника или местоизпълнението";
2. в ал. З думите "или председателя на съда" се заменят с "или член съдебния състав".
§ 4. В чл. 246 думите "подписан от районния съдия или председателя на окръжния съд" се заличават.
§ 5. В чл. 250, ал. 1 след думите " букви "в", "г", "д", "е" и "ж"" се заменят с "букви "в", "г", "д", "е", "ж" и "з""
§6. В чл. 312 думите "и предприятия, с изключение на искове срещу държавни предприятия, произтичащи от кредитни операции на банките" се заличават.
§ 7. В чл. 324 се правят следните изменения и допълнения:
1 в ал 1, б. "б" след думите "е насочено върху" се добавя "непарични";
2. създава се нова алинея 2 със следното съдържание:
"(2) Когато изпълнението се насочва към парични вземания на длъжника към трето задължено лице, молбата може да бъде подадена на съдия-изпълнител по местожителството на взискателя или на всеки съдия-изпълнител по висящо изпълнително дело ";
3. досегашната ал. 2 става ал. З, като: след думите "върху вещи и" се добавя "непарични".
§ 8. В чл. 332 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
"(4) Във всяко положение на делото, страните могат да подадат жалба за бавност до председателя на районния съд.".
§ 9. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения-
1. в ал. 1 се създава ново изречение второ със следното съдържание:
"Ако съдът спре изпълнението или изиска изпълнителното дело, е длъжен да се произнесе по жалбата в едномесечен срок";
2. ал. 2 се изменя така:
"(2) Решението на районния съд подлежи на обжалване пред окръжния съд, чието решение е окончателно. Окръжният съд разглежда жалбата по реда на ал.1."
§10 В чл. 339, б "б" се изменя така:
"земите на земеделските стопани до размер, определен от министерския съвет;"
§11. В чл. 343, ал. 1 се създава ново изречение, второ със следното съдържание: "Описът може да се извърши и в срока за доброволно изпълнение".
§ 12. В чл. 348 се правят следните изменения и допълнения:
1.	създава се нова ал. 1 със следното съдържание: 
	 "(I) Ако до деня, предхождащ приключването на наддаването, длъжникът и взискателите се споразумеят за изплащането на задълженията, съдия-изпълнителя спира изпълнението";
2 досегашната ал. 1 става ал 2, като се изменя така:
"(2) Ако до деня, предхождат приключването на наддаването, длъжникът внесе 20 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдия-изпълнителя всеки три месеца по 10 на сто от тях, съдия-изпълнителят спира изпълнението. Ако длъжникът е търговско дружество или друго юридическо лице, извършващо търговия, първата вноска трябва да е 50 на сто, а следващите вноски - ежемесечни.";
3. досегашната ал. 2 става ал. З, като се изменя така:
"(З) Ако длъжникът не изпълни споразумението или не плати някоя от вноските, съдия-изпълнителят, по молба на всеки от взискателите, продължава изпълнението, без длъжникът да може да иска ново спиране.".
§ 13. В чл. 349 се правят следните изменения:
1. в ал. 1 след думите "както и от магазините" се добавя "или борсите";
 2. в ал. 2 след думите "платежни нареждания на съдия-изпълнител" се добавя "след отбелязване на погашението върху изпълнителния лист".
§ 14. В чл. 350 се създава нова ал. З със следното съдържание:
"(З) Удостоверението трябва да съдържа указание за неудовлетворения остатък от вземането, включващ главница, лихви и разноски и денят, към който е определен остатъка. В този случай сумите по разпределението се превеждат по сметката на съдия-изпълнител, издал удостоверението, който отбелязва погашението върху изпълнителния лист.
§ 15. Чл. 360, ал. 1 се отменя;
§ 16. Създава се нов чл. З60а със следното съдържание:
"Чл. Зб0а. Принудително изпълнение може да се насочи и върху необрани насаждения и плодове, които се описват не по-рано от четири седмици преди обикновеното време за събирането им."
§ 17. В чл. 361, ал. З се създава ново изречение второ със следното съдържание:
"В този случай длъжникът се счита уведомен за проданта, независимо дали е присъствал на описа."
§ 18. В чл. 362 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1 на края се добавя "което дава заключението си устно и съдия-изпълнителят го отразява в протокола";
2. създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
"(2) Ако оценката не може да се направи при извършването на описа, съдия-изпълнителят определя ден за предявяването й. Страните се считат уведомени за този ден, независимо, дали са присъствали на описа.".                 
§ 19. Чл. 364 се изменя така:
1. създава се нова ал. З със следното съдържание:
"(З) Ако вземането на взискателя надхвърля оценката на вещта, по негово искане, вещта може да му бъде оставена за пазене. В такъв случай, взискателят е длъжен да приеме вещта и плодовете й вместо плащане, в случай на повреда или погиване, както и ако публичната продан бъде обявена за нестанала";
2. досегашната ал. З става ал. 4.
§ 20. Чл. 367 се изменя така:
"Чл. 367 (1) Съдия-изпълнителят извършва продажбата на запорираните вещи в определеното време пред сградата, в която се пазят или на друго място, определено по взаимно съгласие на страните. При липса на съгласие продажбата се извършва на място, определено от съдия-изпълнителя, като се насрочва не по-рано от една и не по-късно от три седмици от извършения опис.
(2) Проданта не се насрочва и описаните вещи се освобождават, ако взискателят в 7-дневен срок от описа не внесе разноските за извършването й.
(3) Вещи, които подлежат на бърза развала или за опазването на които са необходими значителни разходи или специални условия. се продават не по-късно от една седмица от описа.
(4) Необрани насаждения и плодове се продават не по-рано от една седмица преди обикновеното време за събирането им.
(5) Необрани насаждения и плодове, както и вещи, чиято оценка е над 1.000 лева се продават по правилата за публична продан на недвижим имот. Правилата на чл. 414 се прилагат съответно. Ако вещта е чужда, прилагат се ал. 2-6 на чл. 272. Последното правило не се отнася за проданта на кораби.
(6) По писмено искане на страните проданта може да се извърши чрез посочена от тях борса или магазин. Предаването на ветите се удостоверява с протокол, подписан от съдия-изпълнителя н от управителя на борсата или магазина. Получената от продажбата сума, след приспадане на търговска отстъпка в размер 5 на сто се превежда по сметка на съдия-изпълнителя най-късно следващия ден. При неизпълнение на това задължение съдия-изпълнителят налага запор върху сметката на борсата или магазина в размер на цената на вещите, посочени в протокола за предаване".
§ 21. В чл. 368 се правят следните изменения и допълнения:
1. в ал. 1, изр. 2 след думите "Обявленията се поставят най-малко " думите "една седмица" се заменят с "З дни":
2. ал. 2 се отменя;
3. досегашната ал. З става ал. 2 и се изменя така:
"(З) В деня на проданта, съдия-нзпълнителят съставя протокол, в който посочва деня и начина на разгласяването и уведомяването на страните.".
§ 22. Чл. 370 се изменя така:
"Чл. 370. Публичната продан се извършва от съдия-изпълнителя в определеното по реда на чл. 367, ал 1 място в обявения ден, като започва в определеното време и завършва след предлагането на последната описана вещ.
(2) Изпълнителното дело и всички книжа за проданта се държат в канцеларията на съдия-изпълнителя от обявяването до деня на провеждането й на разположение на всеки, който се интересува от вещите.
(3) За участие в проданта се внася задатък в размер на 10 на сто от най-ниско оценената вещ, но не по-малко от 10 лева. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надхвърля този размер размер.
(4) Ако до  един час, след определеното време на проданта се явят наддавачи, съдия-изпълнителят предлага вещите за продан последователно и в избран от него ред.
(5) Всяка отделна вещ се предлага устно от съдия-изпълнителя, по цена съгласно оценката. Цената се обявява три пъти.
(6) Ако някой от наддавачите даде знак, че приема цената, съдия-изпълнителят предлага вещта на по-внсока цена. Ако по-високата цена бъде приета от някой от наддавачите съдия-изпълнителят предлага още по-висока цена.
(7) Ако предлаганата цена не бъде приета и след третото обявяване, съдия-изпълнителят обявява, че вещта е купена от наддавача, приел първи най-високата нена; отразява цената в протокола и предава вещта на наддавача срещу заплащане в брой. Ако обявеният от съдия-изпълнителя купувач не брои незабавно приетата цена, съдия-изпълнителят го отстранява от по-нататъшно участие в проданта, без да му връща внесения задатък. Задатъците, внесени от останалите участници в проданта се връщат след приключването й.
(8) Ако не са се явили наддавачи, първоначалната цена не бъде приета и след третото обявление, и никой кредитор не е длъжен или не приеме вещта срещу плащане; съдия-изпълнителят обявява проданта за нестанала. Ако никой от присъстващите кредитори, не поиска извършването на втора продан, съдия-изпълнителят освобождава вещта и предава я на длъжника. Ако длъжникът не присъства, вещта се предава па пазача, а ако вещта не е била предадена за пазене, се оставя на мястото на проданта на разположение на длъжника.               
(7) Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на съдия-изпълнителя, както и лицата. посочени в чл. 185 от Закона за задълженията и договорите, нямат право да вземат участие в наддаването.".
§ 23. Създава се нов чл. 370а със следното съдържание:
"Чл. 370а. Втората продан се извършва по правилата за първата.".
§24 Чл 371 се изменя така:
"Чл. 371 (I) Собствеността на вещите се прехвърля с предаването им на обявения наддавач.
(2) След проданта, по исканен а купувач или кредитор, съдия-изпълнителят издава писмено постановление за възлагане. В постановлението за възлагане се посочва денят на проданта, името на купувача, описанието на вещта, цената и обстоятелството, че е платена. Данните за купувача се посочват от наддавача като пълномощно не се изисква.".
§ 25   В чл. 372 се създава нова ал. 1 със следното съдържание:
"(1) Извършената продан не може да се обжалва, нито оспорва по исков ред.".
§ 26. В чл. 377, изречение второ думите "един месец" се заменят с "14 дни".
§ 27. Чл. 389а, ал 1 се изменя така:
"Чл. 389а. (1) Изпълнение на вземане срещу един от съпрузите може да бъде насочено върху вещ, която е в съпружеска общност. Съпругът недлъжник може да посочи имущество на съпруга длъжник, върху което да се насочи изпълнението. Ако посоченото имущество е налице и вземането може да се удовлетвори от него, след извършването на описа, изпълнението но отношение на вещта в съпружеска имуществена общност се спира и може да продължи. ако след осребряване на посоченото имущество, вземането или част от него остане неудовлетворена ".
§ 28. Чл. 395, ал. 4 се изменя така:
"(4) Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва, в трудовата  книжка от лицето,  което изплаща трудовото възнаграждение на длъжника. Когато длъжникът премине на работа в друго учреждение или при друг работодател, удръжките от  възнаграждението му продължават въз основа на това вписване макар и да не е получено друго запорно съобщение".
§ 29. Чл. 398 се изменя така:
"Чл. 398 (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и изземването им от съдия-изпълнителя, който ги влага в банка.
(2) При налагането на запор върху налични поименни акции, съдия- изпълнителят уведомява дружеството за това. Запорът има действие за дружеството от получаване на запорното съобщение. "
(3) Наличните ценни книжа се продават по реда на чл. 370 или чл. 376 и сл. вр. чл. 370, ал. 5, поотделно и/или в пакети. Съдията-изпълнител прехвърля всяка ценна книга по надлежния за нея начин и я предава на купувача при условията на чл. 370, ал 7. съответно чл. 386, ал. 1. Когато ценната книга се прехвърля с джиро редът на джирата не се прекъсва ".
§ 30 Създава се нов член 398а със следното съдържание:
"Чл. 398а. (1) Запор върху безналичнн ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Централния депозитар, като едновременно с това се уведомява дружеството. Централния депозитор уведомява незабавно съответния регулиран пазар за  наложения запор.
(2) Запор върху държавни ценни книжа се налага чрез изпращане на запорно съобщение до лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа.
(3) Централният депозитар и лицето, водещо регистър на държавни ценни книжа са длъжни в срока по чл. 391 да съобщят на съдия-изпълнителя, какви ценни книжа притежава длъжника и наложени ли са други запори и по какви претенции.
(4) От получаване на запорното съобщение безналичните ценни книжа преминават на разпореждане на съдия-изпълнителя.
(5) Безналичните ценни книжа се продават по надлежния за тях начин, като съдия-изпълнителят действа от свое име и за сметка на длъжника.".
§31. Създава се нов член 3986 със следното съдържание:
"Чл. 3986. (1) Запор върху дял от събирателно дружество, командитно дружество и дружество с ограничена отговорност се налага чрез изпращане на запорно съобщение до Окръжния съд по регистрацията на дружеството. Запорът има действие от вписването му в Търговския регистър Запорът се вписва по реда за вписване на залог върху дял от търговско дружество и има действие от деня на вписването. Съдът по регистрацията уведомява дружеството за вписания запор.
(2) Когато изпълнението е насочено върху дял на неограничено отговорен съдружник, съдията изпълнител, като констатира изпълнението на условията на чл. 96, ал.1 ТЗ, овластява взискателя, да отправи изявление за прекратяване на дружеството. След изтичането на 6 месеца от доставянето на предизвестието на последните известни адреси на всички съдружници, съдия-изпълнителят овластява взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че вземането на взискателя е удовлетворено. Ако намери искът основателен, съдът прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор"
(3) Когато изпълнението е насочено върху дял на ограничено отговорен съдружник, съдията изпълнител овластява взискателя. да отправи изявление за прекратяване участието на длъжника в дружеството. След изтичането на 3 месена от доставянето на предизвестието на последния адрес по регистрацията на дружеството, съдия-изпълнителят овластява взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че дружеството е изплатило на взискателя ликвидационния дял на съдружника длъжник, определен съгласно чл. 125, ал. З ТЗ или вземането на взискателя е удовлетворено. Ако намери искът основателен съдьт прекратява дружеството и това се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация от назначен от съда ликвидатор".
§ 32 Досегашният чл. 398а става 398в
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. Публичните продажби, за които са направени обявления, се довършват по досегашния ред.
§ 34. Министерският съвет одобрява списъка по чл. 339. б. "а" и определя размера на земите на земеделските стопани, върху които не може да бъде насочено принудително изпълнение съгласно чл 339, б. "б" в едномесечен срок от влизането на закона в сила.
§ 35. В Търговския закон (Обн., ДВ, бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм, бр 25 от 27 март 1992 г., бр 61 от 16 юли 1903 г. бр. 103 от 7 декември 1993 г., бр. 63 от 5 август 1994 г., бр. 63 от 14 юли 1995 г., бр. 42 от 15 май 1996 г., бр. 59 от 12 юли 1996 г, бр 83 от 1 октомври 1996 г, бр. 86 от 11 октомври 1996 г., бр.104 от 6 декември 1996 г., бр. 58 от 22 юли 1997 г., бр. 100 от 31 октомври 1997 г., бр. 124 от 23 декември 1997 г., бр. 52 от 8 май 1998 г. бр. 70 от 19 юни 1998 г., бр. 33 от 9 април 1999 г. бр. 42 от 5 май 1999 г. бр. 64 от 16 юли 1999 г., бр. 81 от 14 септември 1999 г. бр 90 от 15 октомври 1999 г., бр. 103 от 30 ноември 1999 г., бр. 114 от 30 декември 1999 г., бр. 84 от 13 октомври 2000 г. се правят следните изменения и допълнения:
1.   в чл. 717, ал. 1.се добавя ново изречение второ със следното съдържание:
"Съдът може да назначи лица, посочени от синдика, които да извършват продажба на движими вещи по реда на чл. 370. т 4. 5. 6 и 7  ГПК";
2.    чл. 718, ал. 2 се отменя.
§ 36. Законът влиза в сила от 1 април 2002 г.


мотиви
Измененията в Гражданския процесуален кодекс след 1990 г. засегнаха в много малка степен изпълнителното производство. С тях бяха отменени само някои от разпоредбите, несъвместими с новите икономически условия. Настоящият проект цели ускоряване и усъвършенстване   на   изпълнителното   производство   чрез стимулиране на по-активното участие на страните в изпълнителното производство, предоставяне на по-ефективни механизми за защита на правата им и уреждане на нови изпълнителни способи за осребряване на имуществото на длъжника. Последното се налага и с оглед измененията в Търговския закон (ДВ.,бр.81 от 2000 г.), съгласно които вещите и имуществените права от масата на несъстоятелността се продават от синдика по съответния ред за продажба на такива вещи и права по реда на Гражданския процесуален кодекс. Проектът е изготвен, като са взети предвид резултатите от работата на юристи от търговските банки, членове на Асоциацията на търговските банки, представители на съда. Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Съдебно-изпълнителната служба при Софийския районен съд, адвокатурата и обсъждания от специалисти по препоръки  от Световната  банка  за  усъвършенстване  на изпълнителното производство. Проектът е съобразен и с модерните разрешения на Закона за особените залози и практиката по приложението му.
По-съществените изменения и допълнения се свеждат до премахване на изискването за срок при призоваване на страните в изпълнителното производство, въвеждане на ново несъдебно изпълнително основание, възможност въззивния съд да издаде изпълнителен лист въз основа на ползващото се с предварителна изпълняемост осъдително решение, равно третиране на държавните предприятия с останалите частноправни субекти в обезпечителното производство, облекчаване на изпълнението върху парични вземания на длъжника, въвеждане на срок за разглеждане на жалби срещу действията на съдия-изпълнител, когато изпълнението е спряно, възможност за ефективно обезпечаване на изпълнението в срока за доброволно изпълнение, нова облекчена процедура за публична продан на движими вещи с цена под 1.000 лева и възможност принудителното изпълнение да бъде насочено върху необрани насаждения и плодове, ценни книжа и дялове в търговски дружества, както и облекчаване на изпълнението върху вещи съпружеска имуществена общост.
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