
 

ДО 

Частен Съдебен Изпълнител 

Биляна Богданова 

рег.№856, район на действие СГС 

гр. София, бул. „Витоша” № 19  

по и.д. № ................................................... 

 

Съобщение по чл. 508 ГПК 

 

От …………………………………………………………….. C ЕИК …………………………. с адрес 

гр/с. ………………..........….. - п.к. ….…….., ж.к. ......................................, ул. .......................... 

................................................................, № ............... (Адрес на управление) 
/ наименование на третото задължено лице / 

 
.......................................................................................................................................................................... 

/ адрес за кореспонденция / 

 
.......................................................................................................................................................................... 

/тел./факс за контакт/ 

Уважаема госпожо частен съдебен изпълнител, 

Получих изпратеното от Вас Запорно съобщение /изх.№ .................... / ..................... г./ по 

повод и.д. № ............................................ срещу длъжника ..................................................................... 

.................................................................. C ЕГН .................................. с адрес гр/с. ................................- 

п.к. .............., ж.к. ..................................,ул. ................................................................................, № .........., 

вх. .........., ет........, ап........ (Съдебен адрес) – наш служител. 

 

Нетното трудово възнаграждение на лицето е в размер на ........................................лева. 
/ Моля, посочете сумата на последното изплатено възнаграждение/ 

 

В качеството си на:.................................................................................................................................... 
/длъжностно наименование; например: управител, гл. касиер, касиер и т.н./ 

и на основание чл. 508 ГПК писмено Ви уведомявам за следното: 

 

1. Готов съм /не съм готов за превеждане на суми в изпълнение на наложения запор. 
/ Моля, да оградите Вашия отговор / 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

/ Моля посочете дата, към която ще се извършват плащанията по изп.делото . В случай, че трудово правоотношение е прекратено 

преди постъпване на настоящото запорно съобщение, моля да посочите датата на прекратяването му, като приложите и копие от 
акта с който е извършено / 

 



2. Има / Няма претенции от други лица върху същото вземане. 
/ Моля, да оградите Вашия отговор / 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

/Моля посочете пълното име на ФЛ/ЮЛ ако има такива и пояснете на какъв акт се основава претенцията (напр. изплащане на 

издръжка, изплащане на публично задължение към НАП, извършване на доброволни удръжки към банкови и др. кредитни институции 
и тн. / 

 
3. Наложени са / Не са наложени други запори по други изпълнителни листове върху това 

вземане за труд. 
/ Моля, да оградите Вашия отговор / 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

/ Моля посочете номера на изп. дело, по което е наложен предходния запор, общата сума на задължението за което е наложено, 

както и дата на налагането му / 
 

 
4. Трудовото възнаграждение се изплаща: чрез банков превод/ в брой 

/ Моля, да оградите Вашия отговор / 

IBAN:......................................................................................., при ............................................................. 

/Моля, посочете търговска банка и сметката на служителя, по която се извършва плащането на възнаграждението/ 

 

 

Приложение: 

1. Оформен екземпляр (с разписка на гърба) от връчена Покана за доброволно изпълнение на 

служителя ни. 

2. Оформен екземпляр (с разписка на гърба) от Запорно съобщение до работодател. 

 

 

 

С уважение:.................................. 
/име, подпис и печат/ 

 


