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КОНСПЕКТ
по
ГРАЖДАНСКО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

1.
Обща характеристика на изпълнителното производство по ГПК като
индивидуално принудително изпълнение и вид граждански процес.
Сравнение и съотношение с други производства и способи за
принудително удовлетворяване на вземания.
2.
Характеристика на правото на принудително изпълнение в
изпълнителното производство по ГПК.
3.
Изпълняемо право. Изпълнителни способи – обща характеристика.
4.
Изпълнителни основания. Понятия. Изпълнителни основания по
вътрешното право.
5.
Изпълнителни основания по европейското право.
6.
Изпълнителни основания, издадени в държава, нечленка на ЕС.
7.
Заповедно производство по чл. 410. Защита на длъжника.
Възражението по чл. 414. Искът на кредитора по чл. 422 във вр. с чл. 415.
8.
Заповедно производство по чл. 418 във вр. с чл. 417. Характеристика
на документите по чл. 417- основания за издаване на заповед за незабавно
изпълнение. Прилики и разлики на производството за издаване на заповед
за незабавно изпълнение със заповедното производство по чл. 410 ГПК.
Защита на длъжника. Спиране на принудителното изпълнение.
9.
Производството по възражението по чл. 423 пред въззивния съд.
10. Производство за издаване на изпълнителен лист. Обжалване.
11. Обективни и субективни предели на изпълнителния лист. Връзка с
правоприемството в изпълнителния процес.
12. Производство за издаване на дубликат на изпълнителен лист.
13. Органи в индивидуалното принудително изпълнение. Правомощия.
Местна компетентност. Правно значение.
14. Страни
в
изпълнителното
производство.
Процесуално
правоприемство. Други субекти.
15. Започване на производството за индивидуално принудително
изпълнение. Образуване. Покана за доброволно изпълнение. Значение на
срока за доброволно изпълнение. Процесуални действия, които могат да се
извършат в срока за доброволно изпълнение.

16. Спиране на производството за индивидуално принудително
изпълнение.
17. Прекратяване на производството за индивидуално принудително
изпълнение.
18. Принудително изпълнение на парични вземания. Секвестируеми и
несеквестируеми права.
19. Изпълнение върху недвижими вещи. Възбрана. Опис. Оценка и
начална цена. Обявление за публичната продан.
20. Процедура по тайното наддваване. Наддавателно предложение.
Отваряне на пликовете. Явен търг с устно наддаване. Предпоставки и
процедура.
21. Обявяване на купувач. Възлагателно постановление. Постановяване.
Обжалване. Влизане в сила. Последици. Въвод във владение на купувача.
22. Последици от нестаналата публична продан. Връщане на задатъка.
Нова продан.
23. Материалноправни и процесуални проблеми при продажба на чужд
недвижим имот.
24. Изпълнение върху движими вещи. Запор. Опис. Начини на
продажба.
25. Процесуални проблеми на продажбите на движими вещи чрез
магазин и борса
26. Процедура за продажба на движимите вещи чрез явен търг с устно
наддаване.
27. Материалноправни и процесуални проблеми при продажбата на
чужда движима вещ.
28. Изпълнение върху вещи, съпружеска имуществена общност.
29. Изпълнение върху вземания на длъжника.
30. Изпълнението върху налични ценни книги.
31. Изпълнение върху безналични ценни книги.
32. Изпълнение върху дял на длъжника от търговско дружество.
33. Присъединяване на кредитори. Предпоставки. Правно положение на
присъединените
кредитори.
Разпределение.
Предявяване
на
разпределението. Обжалване на разпределението – особености. Влизане в
сила. Плащане.
34. Изпълнение на притезание за предаване на движима вещ.
35. Изпълнение на притезание за предаване на недвижими вещи.
36. Изпълнение за притезание на заместими и незаместими действия, и
за бездействия.
37. Изпълнение на притезание за предаване на дете.
38. Защита на страните чрез обжалване действията на съдебния
изпълнител.

39. Защита на трети лица чрез обжалване на действията на съдебния
изпълнител при изпълнение на парично вземане върху чужда вещ,
предаване на вещта.
40. Защита на длъжника при оспорване вземането на взискателя.
41. Защита на конкуриращ взискател.
42. Искова защита на трети лица при изпълнение на парични притезания
върху чужда вещ.
43. Защита на трети лица при въвод във владение.
44. Процесуални и материалноправни аспекти на имуществената
отговорност на съдебния изпълнител .
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