
ПРИМЕРНА МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО 

 
 

До 

Държавен съдебен изпълнител 

при Районен съд - Павликени 

 

 

МОЛБА  
 

от ……………………………………......................................................., ЕГН/ЛНЧ ………….……..., 
               (трите имена на ФЛ или наименование, БУЛСТАТ, НДР на ЮЛ) 

с адрес: ………………...………............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….…………………...  
(гр./с., улица, №, блок, вх., ет., ап., телефон, факс) 

 

ПРОТИВ 

………………………………………......................................................., ЕГН/ЛНЧ ………….……..., 
                (трите имена на ФЛ или наименование, БУЛСТАТ, НДР на ЮЛ) 

с адрес: ………………...………............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….…………………...  
(гр./с., улица, №, блок, вх., ет., ап., телефон, факс) 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

  

Прилагам изпълнителен лист /или друг акт подлежащ на изпълнение/, издаден по 

гражданско дело (адм. дело, НОХД, др.) № ………./…………г. по описа на ………………. съд, 

…….. състав, по силата на който длъжникът ……………………………………......……………, 

ЕГН ……………….., с адрес: ……………………………………..……………………………...……, 

БУЛСТАТ ……………….., Е ОСЪДЕН ДА (… ми заплати сумите: главница ……. лв., ведно 

със законната лихва, считано от ………… г., мораторна лихва …….. лв., неустойка ………. лв., 

разноски по гр. дело (адм. дело, НОХД, др.)) или (… да ми предаде владението върху следния 

недвижим имот: ……………., движими вещи ……..) или (… извърши определено действие, а 

именно …) или (… да се въздържа от определено действие, а именно …) 

 МОЛЯ, на осн. чл. 426 от ГПК да образувате изпълнително производство срещу 

длъжника за принудително изпълнение на посочените задължения, ведно с разноските по 

изпълнението. 

 Посочвам начин на принудително изпълнение: (… запор върху вземания на 

длъжника за трудово възнаграждение (посочва се работодател), запор върху вземанията по 

банкови сметки (посочват се банките), и др., запор, опис и продажба на движими вещи в дома 

(седалището) на длъжника, МПС и др., възбрана, опис и публична продан на недвижими имоти 

на длъжника. 

 МОЛЯ, да извършите справка на имуществото на длъжника от (… посочват се 

съответните институции (ТД на НАП, Община …….., КАТ, Агенция по вписванията и др. 

учреждения водещи регистър на имущество) или (… да извършите цялостно проучване на 

имуществото на длъжника). 

 Моля, да ме уведомите за дължимите по изпълнението разноски. 

 Моля, постъпилите по изпълнителното дело суми да ми бъдат превеждани по 

следната банкова сметка: IBAN ……………….…………………...……., BIC ……………..……. 

в ТБ ………………………………………………………………..., клон ………………………..…… 

 

Прилагам: 

1. Изпълнителен лист в оригинал; (или др. акт подлежащ на изпълнение); 

2. Документ за платена държавна такса; 

3. Пълномощно 
 

 

Дата: ……………….. г.         С уважение: …………………………. 

гр. Павликени               (име, фамилия, подпис) 


