М И Н И С Т Е Р С Т В О НА

ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД

гр. София. Д . З - О.Ьo&)J ^ f •
На основание чл. 36 от Закона за частните съдебни изпълнители, във връзка с чл. 2 от
Наредба № 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник съдебни
изпълнители,
НАРЕЖДАМ:
1. Да се проведе изпит за помощник частни съдебни изпълнители, който да
започне на 15.10.2015 г. от 9.00 часа, в сградата на Министерство на правосъдието,
гр.София, бул. Дондуков № 2а, ет.8 и да продължи до изслушване на всички явили се
кандидати, съгласно график, обявен по реда на чл.7 от Наредба № 3/11.12.2007 г. за
реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители, пет дни преди
началото на изпита.
2. Изпитът за помощник частни съдебни изпълнители е устен по въпросник,
приложение към настоящата заповед.
3. Кандидатите подават заявление по образец за участие в изпита, в
деловодството на Камарата на частните съдебни изпълнители, град София, ул.
Пиротска № 7, ет. 4, в едномесечен срок от публикуване на настоящата заповед в един
централен ежедневник, всеки работен ден от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до
16 часа или по пощата.
4. Към заявлението се прилагат документите, посочени в чл. 4, ал. 3 от Наредба
№ 3/11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни
изпълнители.
5. Одобрявам въпросник за провеждане на изпита за помощник частни съдебни
изпълнители, съгласно приложение, неразделна част от заповедта.
Копие от заповедта да се постави на таблото за обяви в сградата на
Министерство на правосъдието и в сградата на Камарата на частните съдебни
изпълнители, както и да се публикува в един централен ежедневник и на интернет
страниците на Министерство на правосъдието и на Камарата на частните съдебни
изпълнители.
Копие от заповедта да връчи на директора на дирекция „Взаимодействие със
съдебната власт" и да се изпрати на Камарата на частните съдебйи изпълнители, за
сведение и изпълнение.
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТ
ХРИСТО ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Приложение към
Заповед №
.ЙАл

i

ВЪПРОСНИК ЗА ИЗПИТА ЗА ПОМОЩНИК ЧАСТНИ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
1. Правен статут на частните съдебни изпълнители. Правомощия и
отговорности.
2. Местна компетентност.
3. Актове, подлежащи на принудително изпълнение по ГПК - видове и
обща характеристика.
4. Връчване на документи. Изготвяне на документи (съдържание).
5. Служебен архив на частния съдебен изпълнител. Управление и
разпореждане с паричните средства. Застраховане на частния съдебен
изпълнител.
6. Права и задължения на частния съдебен изпълнител. Правоспособност
на частния съдебен изпълнител.
7. Статут на помощник-частните съдебни изпълнители.
8. Дисциплинарна комисия. Дисциплинарна и имуществена отговорност
на частните съдебни изпълнители.
9. Административен контрол на дейността на частните съдебни
изпълнители.
Ю.Заповеди за изпълнение по чл.410 и чл.418 ГПК. Действия на
съдебния изпълнител по заповед по чл.418 ГПК. Действие на
възражението по чл.420 ГПК.
11 .Производство по издаване на изпълнителен лист. Защита срещу
определението за издаване на изпълнителен лист.
12.Такси и разноски по изпълнението.
13 .Изпълняемо право и изпълнителни способи. Обща характеристика.
14.Започване
на
изпълнението.
Страни,
представителство
и
правоприемство в изпълнителното производство по ГПК. Приемство
в изпълнителен лист.
15.Спиране и прекратяване на изпълнителното производство по ГПК.
1 б.Запор и възбрана.
17.3ащита
на
длъжника
срещу материално незаконосъобразно
принудително изпълнение.
18.3ащита срещу действията на съдебния изпълнител по ГПК.

19.Искова защита на трети лица. Защита на конкуриращ взискател.
20.Изпълнение по ГПК, свързано с фактически състави по Закона за
особените залози. Изпълнение по ГПК при конкуренция с Данъчноосигурителния процесуален кодекс, Административнопроцесуалния
кодекс и производство по несъстоятелност.
21 .Принудително отнемане на движими вещи. Събиране на паричната
равностойност на движима вещ.
22.Въвод във владение. Защита срещу незаконосъобразен въвод във
владение. Защита на трети лица при въвод във владение.
23.Способи за изпълнение на парични вземания. Секвестируемост и
несеквестируемост.
24.Насочване на изпълнението на парично вземане върху недвижим
имот.
25.Изпълнение на парични вземания чрез насочване на изпълнението
върху движими вещи. Правни последици от извършена продажба на
движима вещ.
26.Насочване на изпълнението върху вземания на длъжника. Възлагане
вземането за събиране или вместо изпълнение.
27.Изпълнение върху ценни книжа (налични и безналични). Изпълнение
върху дружествени дялове.
28.Изпълнение върху вещи в съпружеска общност. Изпълнение върху
общ влог. Продан на съсобствен имот. Продан на ипотекиран имот.
29.Изпълнение срещу държавни учреждения, общини и бюджетно
субсидирани заведения.
30.Присъединяване на взискатели. Разпределение на събраните суми.
Конкуренция по чл.473 ГПК.
31 .Изпълнение на задължения за определено действие и бездействие.
Изпълнение на решение за предаване на дете. Изпълнение на
обезпечителни заповеди.
32.Актове на частния съдебен изпълнител: видове и съдържание.
Произнасяне по направени искания и насрочване на изпълнителни
действия от частния съдебен изпълнител.

