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



З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г.)



§ 1. В чл. 84, т. 1 думите “освен по искове за частни държавни вземания и права върху вещи – частна държавна собственост” се заличават. 
§ 2. В чл. 97, ал. 2 думите ”от съда” се заличават. 
§ 3. В чл. 131, ал. 2, т. 6  думата “молбата” се заменя с “отговора”.
§ 4. В чл. 133 след думите “не направи възражения” се поставя запетая и се добавя “не оспори истинността на представен документ”, а думите “чл. 219, ал. 1” се заменят с “чл. 219”.
§ 5. В чл. 240, ал. 2 думата “нововъзникнали” и запетаята след нея се заличават.
§ 6. В чл. 275, ал. 2 числото “263” се заменя с “262”.
§ 7. В чл. 370 след думите “не направи възражения” се поставя запетая и се добавя “не оспори истинността на представен документ”.
§ 8. В чл. 424, ал. 1 думата “нововъзникнали” се заличава.
§ 9. В чл. 441, изречение второ думите “отговаря държавата” се заменят с “отговорността е по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите”.
§ 10. В чл. 446 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно – 1/4 част, ако е без деца, и 1/5, ако е с деца, които то издържа;
2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно – 1/3 част, ако е без деца, и 1/4, ако е с деца, които то издържа;
3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно – 
1/2 част, ако е без деца, и 1/3, ако е с деца, които то издържа;
4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно – горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.”
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.”
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 11. В чл. 448 ал. 4 се отменя.
§ 12. В чл. 454, ал. 1 думите “до изтичането на срока за подаване на писмени наддавателни предложения“ се заменят с “до деня, предхождащ деня на проданта”.
§ 13. В чл. 570, ал. 1, изречение второ след думите „се извършват” се добавя „по разпореждане на съдията по вписванията”.
§ 14. В чл. 608 думите “която извършва връчването” се заменят с “в която е издаден документът”.
§ 15. В чл. 610, ал. 1 думите “чл. 14.1” се заменят с “чл. 14.2”.
§ 16. В чл. 611 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите “Изпращащ орган” се заменят с “Предаващ орган”.
2. В ал. 3 думата “Приемащ“ се заменя с “Получаващ”.
3. В ал. 4, изречение първо думата “Приемащият” се заменя с “Получаващият”, а след думите “по пощата” се поставя запетая и се добавя “а при направено искане от страната - чрез частен съдебен изпълнител.”
§ 17. В чл. 612 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата “изпращащия” се заменя с “предаващия”.
2. В ал. 2 думата “приемащият” се заменя с “получаващият”.
3. В ал. 3 думата “изпращащия” се заменя с “предаващия”, а думата “приемащия” – с “получаващия”.
§ 18. В наименованието на чл. 617 думите ”по чл. 2.1” се заменят с “по чл. 2.1 и 3.3”.
§ 19. В чл. 619 ал. 4 се изменя така:
“(4) Съдът може да поправи или обезсили удостоверението на основание чл. 10 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета.”
§ 20. В чл. 622, ал. 2 след думите “влизането му в сила” се поставя запетая и се добавя “когато акт на Европейския съюз изисква това”.
§ 21. В чл. 623 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
“(5) Разпореждането по допускането има значението на решение, постановено в исков процес.”
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
“(6) Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд. Решението на Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд.”
§ 22. В чл. 625, ал. 1 думата “изпълнение” се заменя с “плащане”.
§ 23. В чл. 627 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “изпълнение” се заменя с “плащане”.
2. В ал. 2 думите “чл. 623, ал. 5” се заменят с “чл. 623, ал. 6”.
§ 24. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2:
а) в ал. 1 след думите “от първата” се добавя “и въззивната”;
б) създава се нова ал. 5:
“(5) Делата, образувани по жалби против определенията или разпорежданията на председателя или на съдия от Върховния касационен съд за връщане на касационни жалби и по молби за отмяна на влезли в сила решения или определения на Върховния касационен съд, тричленен състав, се разглеждат по досегашния ред за разглеждане на делата от Върховния касационен съд, петчленен състав.”;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6.
2. В § 4:
а) в ал. 2 думите “чл. 235, ал. 5, изречение второ” и “чл. 489, ал. 4” се заличават;
б) създава се ал. 3:
”(3) Регистрите по чл. 235, ал. 5, изречение второ и чл. 489, ал. 4 се уреждат със съответните правилници по чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт.”
3. В § 57 т. 1 се отменя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 25. Висшият съдебен съвет до влизането в сила на Гражданския процесуален кодекс да приведе в съответствие с § 24, т. 2, буква „б” от този закон съответните правилници по чл. 342, ал. 1 от Закона за съдебната власт.
§ 26. В Закона за концесиите се създава глава единадесета „а”:
“Глава единадесета „а”
Представителство на държавата
Чл. 95а. По дела, които се отнасят до изпълнение и прекратяване на концесионни договори, държавата се представлява от органа, определен с решението на Министерския съвет по чл. 59, ал. 3.”
§ 27. Законът влиза в сила от деня на влизане в сила на Гражданския процесуален кодекс с изключение на § 14 - 23 и § 25, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”.

Законът е приет от ХL Народно събрание на ……………………… 2008 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс


През 2007 г. беше приет изцяло нов Граждански процесуален кодекс (ГПК), с който бяха уредени по нов начин значителна част от задълженията на страните и отношенията между участниците в гражданското съдопроизводство. Съгласно § 61 от Преходните и заключителните разпоредби кодексът влиза в сила от 1 март 2008 г. с изключение на посочените в същия параграф части от него, които влизат в сила три дни след обнародването му. Преди влизането в сила на основната му част се поставиха редица конкретни въпроси, които биха създали проблеми или неясноти при прилагането на новата правна уредба. Една част от тях са свързани със заплащането на държавни такси от държавните органи по искове за частни държавни вземания и права върху вещи – частна държавна собственост, което засяга непосредствено разходната част на държавния бюджет, процесуалното представителство на държавата по концесионни спорове и отговорността за вреди, причинени от действията на държавния съдебен изпълнител. Конкретно предлаганите изменения се отнасят до   следните разпоредби:
С чл. 84, т. 1 се въведе задължение на държавните ведомства, учреждения и областни управители да заплащат значителни по размер разходи за държавни такси по искове за  частни държавни вземания и права върху вещи – частна държавна собственост. Със законопроекта се предлага освобождаване на държавата и нейните учреждения от заплащането на държавни такси независимо от вида и характера на спорното вземане, като по този начин ще бъдат спестени значителни разходи по консолидираната фискална програма.
Съдържанието на чл. 97, ал. 2 се привежда в съответствие със  Закона за правната помощ. Националното бюро за правна помощ е органът, който определя възнаграждението на назначения служебен адвокат в съответствие с Наредбата за заплащането на правната помощ.
С изменението на чл. 441, изречение второ се уточнява редът, по който се търси отговорността за вреди, причинени от държавния съдебен изпълнител - по чл. 49 от Закона за задълженията и договорите. Изменението е съобразено с постоянната практика на Върховния касационен съд.
С въвеждането на пропорционално данъчно облагане на доходите на физическите лица се изменят икономическите критерии и фактори за определяне размера на несеквестируемия доход по чл. 446, което налага да се актуализира сега действащата скала, каквото е направеното предложение за изменение на този текст.
Законопроектът съдържа разпоредба, предвиждаща отмяната на ал. 4 на чл. 448, тъй като в противоречие с принципа на кодификацията на престъпленията, въведен с Наказателния кодекс, е установен състав на престъпление извън Наказателния кодекс. В Наказателния кодекс не е предвиден състав на престъпление за непредставяне на декларация по чл. 448 от ГПК, отнасяща се до цялото имущество и всички доходи на длъжника.
Предлага се промяна в чл. 570, която аналогично на чл. 466 от действащия ГПК, да уреди кой е носител на функцията по разпореждане на вписванията. Съгласно чл. 466 от ГПК, чл. 82 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 280, ал. 1 от Закона за съдебната власт вписванията, отбелязванията и заличаванията за имоти се извършват от съдията по вписванията.
При подготовката на предложения за уведомление (нотификация) до Европейската комисия по Регламент 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни дела, както и родителска отговорност и Регламент 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела се установи, че липсва процесуална възможност за оспорване на съдебните решения по реда на касационното обжалване, така както е предвидено в чл. 34, съответно в чл. 44, от посочените регламенти. В този смисъл е предложеното изменение на чл. 623, ал. 5, с която се урежда обжалването на съдебното разпореждане. 
В глава петдесет и седма “Признаване и допускане на изпълнението на съдебни решения и актове при действието на правото на Европейския съюз” са направени и известни терминологични уточнения и са отстранени допуснати технически грешки.
За защита на правата на гражданите при силните ограничения, въведени от новия ГПК (преклузии), които действат в първоинстанционното производство, се предлага промяна в § 2, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби, която предвижда, че първоинстанционните дела, образувани по искови молби, постъпили до влизането в сила на ГПК, ще се разглеждат по досегашния ред за разглеждане на делата от първата и въззивната инстанция. С новата ал. 5 се запълва съществуваща празнота в новия ГПК относно регламентацията на висящите към момента на влизането му в сила съдебни производства, образувани по жалби против определенията или разпорежданията на председателя или на съдия от Върховния касационен съд за връщане на касационни жалби и по молби за отмяна на влезли в сила решения или определения на Върховния касационен съд.
Неясната редакция на § 4, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ГПК по отношение на регистрите по 
чл. 235, ал. 5 и чл. 489, ал. 4 от ГПК налага да бъде направено уточнение относно органа и акта, в който ще бъдат уредени тези регистри. 
За разлика от сега действащия ГПК (чл. 18, ал. 5) в новия ГПК не е уредено представителството по дела, които  се отнасят до изпълнение и прекратяване на концесионни договори. Липсата на изрична правна норма, отнасяща се за представителството на държавата в тези случаи, поражда риска действията, които държавата следва да предприеме в своя защита, да са с недостатъчен ефект, тъй като Министерството на финансите в голяма част от случаите не разполага с информация относно съществуващите правоотношения, а така също и с налични доказателства, въз основа на които да изгради защитата по съответното съдебно дело. Във връзка с това и с оглед на регламентираната в чл. 31, ал. 1 възможност в закон да се предвиди нещо различно от въведеното със същата правна норма общо представителство на държавата се предлага в Закона за концесиите да се създаде глава единадесета „а”, която да се наименува “Представителство на държавата”.




МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
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