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There are no translations available.

Въпрос:
Солидарен длъжник съм по кредит, който не се обслужва.Направен ми е запор на
банковата сметка, на другите двама солидарни длъжници-запор на работната заплата.
Въпросът ми е имат ли право да запорират трудовото ми възнаграждение, личния ми
автомобил и жилището ми?
Отговор:
Съгласно ГПК, взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или
вземане на длъжника.Длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено
върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от
взискателя начини на изпълнение. Ако съдебният изпълнител прецени, че
предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори
взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или
вземане.Съществуват и т.нар. несеквестируеми вещи:
1. вещи за обикновено употребление на длъжника и на неговото семейство, посочени в
списък, приет от Министерския съвет;
2. необходимата храна на длъжника и неговото семейство за един месец, а за
земеделските стопани - до нова реколта, или равностойността й в други земеделски
произведения, ако няма такава;
3. необходимите горива за отопление, готвене и осветление за три месеца;
4. машините, инструментите, пособията и книгите, необходими лично на длъжника,
упражняващ свободна професия, или на занаятчия за упражняване на неговото
занятие;
5. земите на длъжника - земеделски стопанин: градини и лозя с площ общо до 5 дка или
ниви или ливади с площ до 30 дка, и необходимите за воденето на стопанството машини
и инвентар, както и торовете, средствата за растителна защита и семето за посев - за
една година;
6. необходимите две глави работен добитък, една крава, пет глави дребен добитък,
десет пчелни кошера и домашните птици, както и необходимата храна за изхранването
им до нова реколта или до пускането на паша;
7. жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които
живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него;
ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството
му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се
продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността ;
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От тези забраните не могат да се ползват длъжниците относно вещи, върху които
е учреден залог или ипотека, когато взискател е заложният или ипотекарният кредитор.
Освен несеквестируеми вещи, съществува и несеквестируем доход.Ако
изпълнението е насочено върху трудово възнаграждение или върху друго
възнаграждение за труд, както и върху пенсия с размер над минималната работна
заплата, може да се удържа, ако длъжникът има месечен доход:
1. до размера на минималната работна заплата - горницата над гарантирания
минимален доход, ако е без деца, и една втора от тази горница, ако е с деца, които той
издържа;
2. над размера на минималната работна заплата - двойният размер на дължимия данък
по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, ако е без деца, и
размерът на дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите
лица , ако е с деца, които той издържа.
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