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Приложение „Решение на казусите“ 

 

 

Томас и неговата мечтана кола 
 

1. При гаранция, поръчителят обещава да изплати неизплатения дълг, ако 
кредитополучателят вече не може или не иска да го плати. 

Докато не бъде изплатен целия дълг, поръчителят никога не знае дали ще бъде 
призован да плати или не. 

2. Ако двамата се разделят, Томас пак ще трябва да плати кредита. Салма обаче 
остава гарант по кредита. 

3. За освобождаване от гаранцията е необходим разговор с банката. Салма ще 
бъде освободена от гаранцията – ако за това въобще е съгласна - да направи 
компенсация срещу гаранцията. Такава компенсация може да бъде например 
по-високо еднократно плащане или друго обезпечение (други поръчителства, 
ценности, ...) 

4. Ако Томас не изплати кредита, банката ще поиска от Салма да погаси 
неизплатения дълг. Ако тя не плати, банковата институция може да 
предприеме съдебни действия срещу нея. 

Салма има право да изиска парите обратно от Томас. Но след като банката не е 
получила пари от него, няма да е лесно и за Салма да получи пари от Томас. 
 

Краят на щастието за двама 
 

1. Да, банката може да изиска парите от Симоне. 
Съдът не може да се намесва в първоначалната сделка (договор за кредит) 
между Мехмет, Симоне и банката. 
За Симоне решението на съда означава само, че тя може да изиска обратно 
от Мехмет парите, които трябва да плати на банката. 

2. Симоне или Мехмет могат да се опитат да предложат на банката друга 
форма на осигуреност на кредита. Но банката трябва да даде съгласие за 
това. 
Мехмет може – поради безработицата си – да се опита да получи отсрочка 
за изплащането на кредита. В противен случай Симоне трябва да сключи 
споразумение за погасяване с банката. 

3. Не, новият съдружник не носи отговорност за дълговете на партньора. 
Бракът не поема никакви съществуващи стари дългове. 
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Даян и нейният луксозен мобилен телефон 
 

1. Даян трябваше незабавно да провери, дали искането е правилно. 
Ако ДА, тя е трябвало да сключи договор за изплащане на вноски. 
Ако НЕ, тя е трябвало да обжалва фактурата. 

2. Даян може да прекрати договора предсрочно само на добра воля. 
3. След това трябва да плати 21-месечна основна такса и евентуално 

допълнителната цена за поддържания мобилен телефон. 
4. Тъй като събирането на дългове може да бъде много скъпо за една компания, 

често се наемат да го правят фирми, които са специализирани в събирането на 
дългове. Тези компании се наричат агенции за събиране на дългове или 
колекторски фирми. Те могат да начисляват такси за дейността си, които по 
правило, длъжникът обикновено трябва да плати. 

5. Не, Даян не трябва да пуска агента по събиране на дългове в апартамента. Тъй 
като той работи в частна фирма, няма право да влиза в дома на Даян. 

Марко и безработицата 
 

1. Конфискацията е изземването на движими вещи. 
Блокиране на сметката за превод на работна заплата е задържането на 
дължимите части от заплатата от страна на работодателя. След това 
работодателят трябва да преведе таза сума на кредитора. 

2. Съдебният изпълнител или „екзекуторът“ е съдебен служител, натоварен със 
задачата да определи дали длъжникът- ответник има запоримо имущество 
(движимо имущество). Основната задача на съдебния изпълнител е да изисква 
плащане и да събира (частични) плащания. Ако това не е възможно, се съставя 
запорен протокол, в който са изброени и включени всички запорирани 
движими вещи на длъжника. 
Ако длъжникът не плати в гратисния период, тези артикули ще бъдат 
продадени на търг. Приходите от търга (след приспадане на съдебните 
разноски) отиват при кредитора. Ако приходите са по-високи от дълга, 
длъжникът получава остатъка. 

3. Съдебният изпълнител трябва да бъде допуснат в жилището. Той обаче е 
длъжен да се легитимира. В екстремни случаи съдебният изпълнител може да 
извика полиция и ключар и да използва сила, за да получи достъп до 
жилището. Това може да се случи единствено тогава, когато същият е направил 
опит да се срещне със собственика няколко пъти в различно време. 

4. Вещи, неподлежащи на конфискация: (легло, ракла, маса и столове, кухненско 
оборудване, хладилник, ...), обикновени дрехи, предмети, необходими за 
професионална практика, изключително лични вещи (сватбен пръстен, снимки, 
...), книги, използвани за обучение. 
Вещи, подлежащи на конфискация: напр. телевизор, видео, hi-fi системи, 
компютри, фото оборудване, автомобили, мотоциклети, лодки, оборудване за 
спорт и отдих, музикални инструменти, книги, ценни килими, картини, антики, 
бижута, пари в брой, освен ако не са необходими за издръжка до следващото 
получаване на дохода.  

 


