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Проданта на запорираната вещ се извършва чрез магазин или борса.
Взискателят  или длъжникът посочва магазина или борсата, като

представя на държавния съдебен изпълнител писменото съгласие за
приемане на вещта за продажба от магазина или борсата.

Продажбата се извършва по цена, равна на оценката, като вещта се
предава на купувача след изплащането на цената. Ако вещта се продаде на
по-ниска от тази цена или се предаде на купувача преди плащането на
цената, държавният съдебен изпълнител събира продажната цена от
продавача.

Ако в продължение на 3 месеца от предаването на вещта в магазина или
от обявяването на проданта й не бъде продадена, тя се освобождава от запор
и се връща на длъжника, освен ако  взискателят  в 7-дневен срок от
изтичането на 3-месечния срок заяви на държавния съдебен изпълнител, че е
съгласен да вземе вещта вместо плащане по цена, равна на оценката, или
поиска да се извърши нова продан.

Новата продан се извършва по правилата за първата продан. Тя
започва не по-рано от 2 седмици от приключване на първата продан при
цена, равна на 80 на сто от оценката. Ако и при тази продан вещта не бъде
продадена, тя се освобождава от запор и се връща на длъжника.

Когато вещта е възложена на взискателя и продажната цена е по-
висока от сумата на разноските по изпълнението и вземането на
взискателя, последният внася разликата. Постановлението на държавния
съдебен изпълнител за възлагане на вещта се издава, след
като взискателят установи плащането.

Ако  взискателите, които искат да им бъде възложена вещта, са
няколко, държавният съдебен изпълнител обявява за купувач този от тях,
който в 3-дневен срок от съобщението предложи най-висока цена.
Възлагането се извършва след като  взискателят  внесе следващите се
съгласно разпределението суми за другите взискатели, ако такива се
дължат.

Собствеността на вещта се прехвърля от деня на постановлението за
възлагането й. Въз основа на постановлението  взискателят  получава
владението на вещта. Извършената продажба не може да бъде обжалвана,
нито оспорвана по исков ред.

 
Забележки:

Ø Вещи с оценка над 3000 лв., моторните превозни средства,
корабите и въздухоплавателните средства, както и вещите, за които в 7-
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дневен срок от описа не е представено писмено съгласие от магазин или
борса, се продават от държавния съдебен изпълнител съобразно правилата
за публична продан на недвижим имот по Гражданския процесуален кодекс.
Държавният съдебен изпълнител предава владението на вещта, след като
постановлението за нейното възлагане влезе в сила.

Ø Необрани насаждения и плодове се продават от държавния съдебен
изпълнител съобразно правилата за публична продан на недвижим имот по
Гражданския процесуален кодекс. Проданта трябва да завърши не по-рано
от една седмица преди обикновеното време за събирането им


