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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
 С Ваше разпореждане от  11.01.2013 г. е образувано тълкувателно 
дело № 2/2013 г. на Гражданска и Търговска колегия на ВКС за 
постановяване на тълкувателно решение по някои въпроси, свързани с 
проблемите на принудителното изпълнение. След образуване на 
тълкувателното дело постъпи сигнал за наличие на противоречива съдебна 
практика на окръжните съдилища по въпроса: Секвестируеми ли са 
вземанията на длъжника по сметка в банка, когато по запорираната сметка 
постъпват плащания по частично или пълно несеквестируеми вземания на 
длъжника или други вземания, върху които не се допуска принудително 
изпълнение. Според едното от поддържаните в съдебната практика 
становища по въпроса, в закона изрично е уредена частичната или пълна 
ннесеквестируемост за определени вземания на длъжника от трети 
задължени лица, поради което вземанията със същия произход, но от други 
трети задължени лица, в. т.ч. банки, са секвестируеми. Според другото 
становище, несеквестируеми са не само вземанията от третите задължени 
лица, но и средствата, постъпили в имуществото на длъжника при 
реализирането на тези вземания. 
 Предвид наличието на противоречива съдебна практика по 
посочения въпрос, и с оглед образуваното тълкувателно дело по други 
въпроси, свързани с изпълнителното производство, Ви предлагаме т.д.№ 
2/2013 г. на ГТК на ВКС да бъде допълнено, като ОСГТК е произнесе и по 
следния въпрос: Секвестируеми ли са вземанията на длъжника по 
сметка в банка, когато по запорираната сметка постъпват плащания 
по частично или пълно несеквестируеми вземания на длъжника или 
други вземания, върху които не се допуска принудително изпълнение. 
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