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Проект!
Второ гласуване

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
(Обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59, 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 97 от 2010 г.,  бр. 82 от 2011 г, бр. 49 от 2012 г.)
 
 

§ 1. В чл. 78 се създава ал. 5:
„(5) Сборът на всички такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението.“

Предложение от нар. пр. Петър Славов и Димитър Делчев:
В чл. 78, ал. 5  преди думата „такси” се добавя „събирани от длъжника”
2. Алтернативно предложение:
§ 1 да се пренесе в приетия на първо четене ЗИД на ГПК, в който:
В  чл. 79 се създава нова ал. 4 със следния текст: 
Ал. 4: „Сборът на всички събирани от длъжника такси по изпълнението не може да надвишава размера на задължението.“

§ 2. В чл. 83 се създава ал. 4:
„(4)  В случаите  когато длъжникът сам плати задължението си изцяло или частично в срока на връчената му покана за доброволно изпълнение,  пропорционалната такса върху платената сума се събира в половин размер.“


Предложение от нар. пр. Петър Славов и Димитър Делчев:
1. В чл. 83, ал. 4 думите „или частично” се заличават. 
2. Алтернативно предложение:
§ 2 да се пренесе в приетия на първо четене ЗИД на ГПК, в който:
В чл. 79 се създава нова ал. 5 със следния текст: 
Ал. 5: „В случаите, когато длъжникът  сам плати задължението си изцяло в срока на връчената му покана за доброволно изпълнение, пропорционалната такса върху платената сума се събира в половин размер.“
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