9

Проект !


З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(Обн., Изв., бр. 12/1952 г., изм., бр. 92/1952 г., бр.89/1953 г., бр. 90/1955 г., бр. 90/1956 г., бр. 90/1958 г., бр. 50, 90 и попр. бр. 99/1961 г., изм. ДВ, бр. 1/1963 г., бр. 23/1968 г., бр. 27/1973 г., бр. 89/1976 г., бр. 36/1979 г., бр. 28/1983 г., бр. 41/1985 г., бр. 27/1986 г., бр. 55/1987 г., бр. 60/1988 г., бр. 31 и 38/1989 г., бр. 31/1990 г., бр. 62/1991 г., бр. 55/1992 г., бр. 61 и 93/1993 г., бр. 87/1995 г., бр.12 и 26/1996 г., бр. 37, бр. 44 и бр. 104/1996 г., бр. 43, 55 и 124/1997 г., бр. 59, 70 и 73/1998 г., бр. 64 и 103/1999г., бр. 36, 85 и 92/ 2000 г., бр. 25/2001 г., бр. 105 и 113/2002 г., бр. 58 и 84/2003 г., бр. 28 и 36/2004 г.)




§ 1.	Чл. 77 се изменя така:
"Чл. 77.  Частният изпълнител налага глоба в размер до 100 лв. на лицата, които пречат да се преглежда вещта, обявена за продан."

§ 2.	Чл. 78 се изменя така:
Чл. 78.  Постановлението, с което частният изпълнител налага глобата, може да се обжалва в седмичен срок от съобщението пред районния съдия, който се произнася с определение, което не подлежи на обжалване.

§ 3.	В чл. 189, ал. 1, б. "ж" се изменя така:
"ж. срокът, в който решението трябва да бъде изпълнено доброволно и указание, че след това то подлежи на принудително изпълнение."

§ 4.	В чл. 190 се създава нова ал. 2:
"(2) По искане на ищеца осъдителното решение може да бъде съобщено на осъдената страна с покана за доброволно изпълнение и посочване на начина на принудително изпълнение по реда на чл. 325."

§ 5.	В чл. 191 се създава нова ал. 1, като досегашните алинеи 1, 2 и 3 стават съответно 2, 3 и 4:
"(1) Осъдителното решение трябва да бъде изпълнено доброволно в 14-дневен срок от съобщаването му на осъденото лице. След влизането му в сила то подлежи на принудително изпълнение. "

§ 6.	Създава се нов чл. 210:
"Чл. 210. (1) Осъдителното въззивно решение подлежи на принудително изпълнение след изтичането на срока за доброволно изпълнение.
(2) По искане на ищеца осъдителното въззивно решение може да бъде съобщено на осъдената страна с покана за доброволно изпълнение и посочване на начина на принудително изпълнение по реда на чл. 325."

§ 7.	Чл. 323 се изменя така:
" Чл. 323.  (1) Принудителното изпълнение се осъществява по молба на заинтересуваната страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение.
(2) Ввзискателят е длъжен да укаже начина на изпълнението. Той може едновременно или по-късно да посочи други начини на изпълнение."

§ 8.	Чл. 324 се изменя така:
"Чл. 324.  (1) Принудителното изпълнение се извършва в мястото, където се намират:
а) движимите или недвижими вещи, върху които е насочено изпълнението;
б) местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;
в) местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие, когато се касае за изпълнение на такива задължения;
(2) Когато изпълнението е насочено върху вземания от третото задължено лице, то може да бъде поканено да изпълни по неговото местожителство или по местоизпълнението на задължението."

§ 9.	Чл. 325 се изменя така:
"Чл. 325.  (1) Когато пристъпва към изпълнение, частният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в седемдневен срок. Срокът за доброволно изпълнение на актовете, посочени в чл. 237, букви "а" и "б" е 14-дневен.
(2) Поканата трябва да съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение по искания от взискателя начин. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт. Поканата за доброволно изпълнение трябва да съдържа указания за възможността за обжалване на определението за издаване на изпълнителния лист и за оспорването на претендираното вземане.
(3) Ако длъжникът промени постоянно или временно адреса, на който е получил поканата за доброволно изпълнение, без да уведоми за това частния изпълнител, прилагат се чл. 51, ал. 2 и 4.
(4) Ако длъжникът умре, след като е получил поканата за доброволно изпълнение, но преди да са извършени други изпълнителни действия, частният изпълнител, преди да продължи действията си, трябва да изпрати на наследниците нова покана за доброволно изпълнение.
(5) Когато частният изпълнител преминава от един начин на изпълнение към друг, той праща на длъжника съобщение за това."

§ 10.	Чл. 325а се отменя.
§ 11.	Чл. 327 се изменя така:
"Чл. 327. Районният съд по местоизпълнението назначава представител на длъжника по искане на частния изпълнител, ако той е установил с протокол, че длъжникът не може да бъде намерен на постоянния му адрес или има данни, че се укрива."

§ 12.	Чл. 329 се изменя така:
"Чл. 329.  Изпълнителното производство се спира:
а) от съда в случаите по чл. 218б, ал. 3, чл. 236, ал. 1, чл. 250, ал. 2, чл. 316, ал. 1, б. "в", чл. 335, ал. 1 и чл. 417;
б) по искане на взискателя;
в) в случаите на чл. 182, б. б. "б" и "в", с изключение на проданта на недвижим имот, за която е било вече направено обявление;
г) в случаите по чл. 236, ал. 2, чл. 241, ал. 2, както и когато обжалваното въззивно решение бъде отменено от Върховния касационен съд и
д) в други случаи, предвидени в закона."

§ 13.	В чл. 330, ал. 1, б. "д" се изменя така:
"д) когато посоченото от взискателя имущество не може да бъде продадено и не може да бъде намерено друго секвестируемо имущество, както и ако не са заплатени дължимите авансово такси и разноски по изпълнението; и".

§ 14.	В Глава тридесет и шеста "Защита срещу изпълнението" заглавието на раздел първи се променя така:
"Обжалване действията на частния изпълнител"

§ 15.	В чл. 332 се правят следните изменения:
1. ал. 1 се изменя така:
"(1) Взискателят може да обжалва отказа на частния изпълнител да извърши искано изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение. Длъжникът може да обжалва постановлението за глоба."
2. създава се нова ал. 3, а досегашната алинея 3 става ал. 4.
"(3) Постановлението за възлагане може да се обжалва само от лице, което е внесло задатък до последния ден на проданта и от взискател, който е участвал като наддавач, без да дължи задатък, поради това че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и имуществото не е възложено по най-високата предложена цена."

§ 16.	В чл. 333, ал. 1 се изменя така:
"(1) Жалбите се подават чрез частния изпълнител до окръжния съд по мястото на изпълнението в седемдневен срок от извършване на действието, ако страната е присъствувала при извършването му, а в останалите случаи - от деня на съобщението. За третите лица срокът тече от узнаване на действието."

§ 17.	Създава се нов чл. 336а:
"Чл. 336а (1) Взискателят отговаря при условията на чл. 45 ЗЗД за вредите, причинени на длъжника от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. 
(2) Длъжникът може да предяви иск за обезщетение на вредите:
1. от продажбата на имущество, поради това че:
а) не е уведомен надлежно за насочването на изпълнението върху продаденото имущество;
б) продадената вещ е несеквестируема;
в) публичната продан не е била надлежно разгласена;
г) наддаването при публичната продан не е извършено надлежно;
д) имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.
2. от продажбата на движима вещ в магазин , поради това че:
а) не е уведомен надлежно за насочването на изпълнението върху продаденото имущество;
б) продадената вещ е несеквестируема;
в) публичната продан не е била надлежно разгласена;
г) продажната цена е била под половината от пазарната;
3. от отнемането на движима вещ или отстраняването от имот, поради това че не е уведомен надлежно за изпълнението."

§ 18.	В чл. 342 се създава нова ал. 2:
"(2) Ако у длъжника не бъде намерено секвестируемо имущество, продажбата на което да покрие разноските по изпълнението, той е длъжен да се яви пред районния съдия и декларира под страх от наказателна отговорност цялото си имущество и всичките си доходи. Липсата на достатъчно имущество се установява в протокол. По искане на частния изпълнител районният съдия насрочва заседание за явяване на длъжника и взискателя. Ако длъжникът не се яви, съдът постановява принудителното му довеждане. Ако длъжникът не представи декларация, отговаря като за представяне на невярна декларация. Задължението за явяване и представяне на декларацията и отговорността на неизпълнението на тези задължения се посочват в призовката до длъжника."

§ 19.	Чл. 352 се изменя така:
"Чл. 352.  При иск или жалба от трето лице срещу изпълнителните действия, като страна се призовава първоначалният взискател. Присъединените взискатели могат да встъпят в делото като другари. Издаденото решение има сила и спрямо тях, макар и да не са встъпили в делото."

§ 20.	Чл. 353 се изменя така:
"Чл. 353. Държавата се счита винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника публични вземания, размерът на които е бил съобщен на частния изпълнител до извършване на разпределението. За тази цел частният изпълнител изпраща съобщение на данъчната администрация за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение.

§ 21.	В чл. 360, ал. 3 се отменя.

§ 22.	Чл. 362 се изменя така:
"Чл. 362. Частният изпълнител определя цената, по която вещта да се продаде в магазин, съответно цената, от която ще започне наддаването при публична продан.  В случай на нужда може да бъде привлечено и вещо лице, което може да даде заключението си и устно. В този случай заключението се отразява в протокола."

§ 23.	В чл. 363 думите "се дава" се заменят с "може да бъде дадена".

§ 24.	В чл. 364, ал. 1 се изменя така:
"(1) Ако длъжникът откаже да приеме за пазене вещта или ако частният изпълнител намери, че тя не трябва да се остави у него, вещта се изземва от частния изпълнител, дава се за пазене на взискателя или на пазач, който се назначава от частния изпълнител."

§ 25.	чл. 366 се изменя така:
"Чл. 366. На вещите лица и на пазача, когато той не е длъжникът нито взискателят, се определя възнаграждение, което се внася от взискателя. Ако са нужни и разноски за пренасяне или пазене на вещта, те се внасят от взискателя предварително."

§ 26.	Създава се нов чл. 366а:
" Чл. 366а. (1) Проданта се извършва от частния изпълнител, който е извършил описа на вещта. Ако към описаната вещ е насочено изпълнение за изпълнение на друго задължение, последващият взискател може да иска разрешение от районния съдия, да бъде извършена проданта за изпълнение на неговото вземане. Такова разрешение се издава, ако след изтичането на един месец от насочването на изпълнението в районния съд не е регистриран протокол по чл. 368, ал. 3, съответно по чл. 376, ал. 3.
(2) Описаната движима вещ се изземва за изпълнение въз основа на разрешението по ал. 1. Ако тя не бъде намерена у лицето, което я е приело за пазене, от него се събира равностойността й."

§ 27.	В чл. 367 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, изр. 2 се променя така:
"Ако вещта не може да се продаде в магазин на частния изпълнител, взискателят или длъжникът може да посочи магазин или борса, като представи писменото съгласие за приемане на вещта за продажба от магазина или борсата."
б) ал. 3 се променя така"
"Вещи с оценка над 3000 лв., моторните превозни средства, корабите и въздухоплавателните средства, както и вещите, които не може да се продадат на борса или в магазин, се продават от частния изпълнител съобразно правилата за публична продан на недвижим имот по този кодекс. Проданта се обявява съгласно чл. 368, ал. 3. Частният изпълнител предава владението на вещта, след като бъде платена цената. В това производство се прилагат правилата на чл. 372 и чл. 414."

§ 28.	В чл. 368, ал. 3 се изменя така:
"(3) Независимо от това частният изпълнител оповестява продажбата на вещта чрез обявления, които се поставят на съответните места в Районния съд, неговата канцелария и в местната община или кметство. Протоколът за поставянето на обявленията се регистрира в районния съд."

§ 29.	В чл. 370 след думата "Продажбата" се добавя "чрез магазин".

§ 30.	В чл. 371 се правят следните изменения:
а) ал. 1 се изменя така:
"Ако в продължение на 3 месеца от предаването на вещта в магазина или от обявяването на проданта съгласно чл. 369 вещта не бъде продадена, тя се освобождава от запор и се връща на длъжника освен ако взискателят в 7-дневен срок от изтичането на 3-месечния поиска да се извърши нова продан."
б) ал. 4 и 5 се отменят.

§ 31.	В чл. 372, ал. 4 и 5 се отменят.

§ 32.	Чл. 374 се изменя така:
"При описа се спазват правилата на чл. 361, като в него се посочват и местонахождението, границите на имота, наложените върху него ипотеки и възбрани, както и дължимите данъци за имота. Сведения за тия тежести частният изпълнител изисква от службата по вписванията едновременно с искането за вписване на възбраната и от съответната териториална данъчна служба. Частният изпълнител определя цената, от която ще започне наддаването при публична продан при помощта на едно или повече вещи лица."

§ 33.	В чл. 376 се правят следните изменения:
1. ал. 2 се изменя така:
"Това обявление се поставя на съответните места в канцеларията на частния изпълнител, в сградата на Районния съд, общината, кметството, съответно кметството по местонахождението на имота, както и на самия имот, и то най-малко един ден преди посочения в обявлението ден за започване на проданта."
2. в ал. 3 се добавя ново изречение второ:
"Протоколът се регистрира в районния съд."

§ 34.	В чл. 378, ал. 5 думата "оценката" се заменя с "началната цена".

§ 35.	Чл. 379, ал. 1 се изменя така:
"(1) Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, служителите на частния изпълнител, както и лицата, посочени в чл. 185 от ЗЗД, нямат право да вземат участие в наддаването."

§ 36.	В чл. 380 се правят следните изменения:
1. ал. 1 се изменя така:
"(1) В 9,00 ч. на следващия работен ден на определеното място в сградата на районния съд частният изпълнител обявява постъпилите наддавателни предложения в присъствието на явилите се наддавачи, за което съставя протокол. В протокола се вписват наддавачите и наддавателните предложения по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от частния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от частния изпълнител в протокола, който се подписва от него."
б) създава се нова ал. 2, като досегашната ал. 2 стана ал. 3:
"(2) Ако при обявяването на купувача, някой от явилите се наддавачи предложи устно цена, по-висока с размера на един задатък, частният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, частният изпълнител пита три пъти, има ли желаещи да предложат по-висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола, като наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач, който е предложил най-висока цена."

§ 37.	В чл. 382 се правят следните изменения:
а) ал. 1 се изменя така:
"(1) Ако не са се явили наддавачи или не са били направени валидни наддавателни предложения или купувачът не е внесъл цената и имотът не е могъл да бъде възложен по реда на буква "б" на предходния член, взискателят има право в седемдневен срок от съобщението да поиска да се извърши нова продан."
б) ал. 3 се отменя.

§ 38.	Чл. 383 се изменя така:
" Чл. 383.  Взискател, който е обявен за купувач на имота, може да внесе разликата между предложената от него цена и вземането му, когато няма други взискатели. Ако не внесе тая сума, той губи част от вземането си равна на задатъка."

§ 39.	В чл. 389г, ал. 1 се отменя.

§ 40.	В чл. 414 се правят следните изменения:
1. в ал. 2, изр. 3 се изменя така:
"Ако равностойността на вещта не е посочена в изпълнителния лист, тя се определя от частния изпълнител, след изслушване на страните, а при нужда и след разпит на свидетели и вещи лица."
2. ал. 3 се изменя така:
"(3) Постановлението за определяне на равностойността подлежи на обжалване. Обжалването на постановлението не спира събирането на равностойността. Жалбата се разглежда по реда на чл. 217. Решението на окръжния съд подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 218а, б. "а"."

§ 41.	Чл. 449, ал. 2 се изменя така:
"(2) Районният съдия може да постанови запечатването да бъде извършено от общината, кметството или частен изпълнител."

§ 42.	Навсякъде в кодекса думите "съдия-изпълнителя" се заменят с "частния изпълнител", а думите "съдия-изпълнителят" се заменят с "частният изпълнител":


М О Т И В И


Възлагането на гражданското принудително изпълнение на частен изпълнител променя съществено концепцията, на която то е построено. Съдия-изпълнителят, който осъществява изпълнението на риск на кредитора, има функцията да осъществява изпълнителните способи при пълна сигурност, че никакви права на длъжника няма да бъдат накърнени. Гаранция за това е обжалваемостта на всяко действие и всеки отказ на съдия-изпълнителя. Независимо от съществуването на общото правило, че жалбата срещу действията на съдия-изпълнителя не спира изпълнението, на практика проверяването на почти всяко изпълнително действие от съда забавя съществено изпълнителния процес. Подобряването на уредбата на съществуващите изпълнителни способи и въвеждането на нови има своя положителен ефект, но състоянието на гражданското принудително изпълнение все още е далече от потребностите на стопанския оборот.
Частният изпълнител има функцията чрез застраховката си да обезпечи ефективното изплащане на пълно обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, които длъжникът би понесъл от нарушаване на правата му. Това прави излишно обжалването на действията на частния изпълнител от длъжника и възможността те да бъдат спирани поради съмнение, че може да са незаконосъобразни. Така длъжникът ще бъде лишен от възможността да обжалва изпълнителните действия, само за да забавя изпълнението, а съдът ще бъде освободен от задачата да проверява законосъобразността на всяко действие на частния изпълнител. Съдът ще проверява законосъобразността на изпълнителните действия, само когато се претендира обезщетение за нанесени имуществени и неимуществени вреди при изпълнението. Така имуществената отговорност на частния изпълнител ще гарантира длъжника, че правата му няма да бъдат нарушени при изпълнението.
Длъжникът ще може да обжалва постановленията, с които му се налага глоба, а срещу незаконосъобразен въвод във владение или предаване на движима вещ ще може да се брани с владелчески искове. Постановлението за възлагане ще може да се обжалва единствено от наддавачите на изчерпателно изброени основания.
Предвижда се 14-дневен срок за доброволно изпълнение на съдебните решения и приравнените на тях актове, който обаче може да започне да тече от съобщаването на решението и да изтече в срока за обжалване. Така изпълнителното производство ще може да започне още с постановяване на съдебното решение, при последващо предявяване на изпълнителният лист, когато решението стане принудително изпълняемо.
Детайлно са уредени основанията за спиране на изпълнението и е предвидено ново основание за прекратяването му - когато длъжникът няма секвестируемо имущество, обстоятелство, което следва да бъде потвърдено от длъжника с декларация под страх от наказателна отговорност. В тази връзка се допълва уредбата декларацията в Наказателния кодекс.
Устното наддаване в края на проданта гарантира в по-голяма степен, че при всяка отделна продан ще бъде постигната максимално високата цена според условията на пазара. Това променя смисъла на оценката при проданта. При оценката няма да се търси действителната пазарна цена, а минималната сума, от която да започне наддаването, така че при публичната продан ефективно да бъде постигната действителната пазарна цена. Това прави излишно обжалването на оценката, което забавя много изпълнителния процес. При тази различна функция на оценката при публичната продан взискателите и съпругът-недлъжник ще могат да получат имуществото на длъжника единствено като участват в наддаването.
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