~
ИЗХ . Ns

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАцИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

~
ДО
Г-ЖА КАТЯ КРЪНЧЕВА
Off1CC ~
д IC1IC-1rifO.CO1ri

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЪНЧЕВА,

Във връзка със запитването Ви относно прилагането на чл. 446 от ГПК след
изменението на разпоредбата , ДВ , бр . 86 от 2017 г., Ви уведомявам следното :
При определяне размера на удръжките от пенсии по нanожени запори по реда на
ГПК, като трето задължено лице НОИ съблюдава както разпоредбата на чл. 446 от ГПК, така
и Тълкувателно решение Ns 2 от 26.06.2015 г. по rьлкувателно дело Ns 2/2013 г. на
Върховния касационен съд, което , съгласно чл. 130, an. 2 от Закона за съдебната власт е
задължително за органите на съдебната и изпълнителната власт, както и за всички органи ,
които издават админиглративни актове . С посоченото rьлкувателно решение ВКС се
произнесе по въпроса : „Обхваща ли наложеният запор върху трудово възнаграждение или

друго възнаграждение за труд, както и върху пенсия вземането на длъжника от третото
задължено лице до размера на минимanната работна заплата", като постанови следното :
„Наложеният запор върху трудово възнаграждение или друго възнаграждение за труд, както

и върху пенсия не обхваща нито вземането на длъжника от третото задължено лице до
размера на минимanната работна
несеквестируема част от това вземане .".

заплата,

нито
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В тази връзка, при определяне на секвестируемата част от пенсията се съобразяват
следните правила:
✓
Вземането на лицата от пенсия до размера на минималната работна заплата е
абсолютно несеквестируемо и не се обхваща от наложения запор.
✓
Несеквестируема е и определената съгласно чл . 446, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК
пропорционална част от дохода от пенсия .
При пенсии, които са в размер от минималната работна заплата (460 лв .) до
двукратния размер на минималната работна заплата (920 лв.), несеквестируема е съответната
пропорционално определена съгласно чл . 446, ал. 1, т. 1 от ГПК част - 2/3, а когато
длъжникът има деца, които той издържа - 3/4. Същевременно трябва да се съобразява и
правилото , че несеквестируема е и частта от пенсията, равняваща се на минимanната работна

заплата.
При пенсия в размер на 910 лв., получавана от лице, което не издържа деца,
несеквестируемата част, определена съгласно чл . 446, ал. 1, т. 1 от ГПК, е в размер на
606,67 лв . (2/3 х 910 лв .). Същевременно важи и абсолютната несеквестируемост на дохода в

размер на минималната работна заплата. Пропорционално определената несеквестируема
част превишава размера на абсолютно несеквестируемата част от пенсията в размер на
минималната работна заплата, поради което при определяне на секвестируемата част от
1303, гр. София, 6y.n. „ Аа. Стамбо.аийски " Н 62-64, тел.: 0700 14 802, факс: +35929261440, NO1(c~пssi.bg

пенсията следва да се прилага именно тя . В случая секвестируемата част от пенсията е в
размер на 303,33 лв . (910 лв . — 606,67 лв.).

Определянето на нетно възнаграждение не се отнася за плащанията за пенсия , а
единствено до трудовите възнаграждения, и разпоредбата на чл. 446, ал . 2 от ГПК отчита
това.
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