
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  

Проект 

 

 

 

З  А  К  О  Н 

за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

 

(Обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на 

Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 

19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 

г.; изм. и доп., бр. 82 от 2009 г. и бр. 13 от 2010 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 432 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 5 думите „чл. 624, ал. 3” се заменят с „чл. 624, ал. 4”. 

2. Създава се нова т. 6: 

„6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;”. 

3. Досегашната т. 6 става т. 7. 

§ 2. В част седма „Особени правила относно производството по граждански дела при 

действие на правото на Европейския съюз” се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В глава петдесет и седма: 

а) наименованието на раздел I се изменя така: 

„Удостоверения, издавани въз основа на български съдебни актове”; 

б) в наименованието на раздел II след думата „актове” се поставя запетая и се добавя 

„постановени в други държави – членки на Европейския съюз”; 

в) в чл. 623, ал. 3 думите „срока за обжалването му от длъжника” се заменят с 

„приложимия срок за обжалване по чл. 43, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на 

Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по 

граждански и търговски дела (ОВ, L 12, 16.01.2001 г., Специално българско издание, 

2007 г., глава 19, том 03). 

2. Създава се глава петдесет и осма „а”: 

„Глава петдесет и осма „а” 

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА 

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 4/2009 НА СЪВЕТА ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНОСТТА, 

ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИЗНАВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЪДЕБНИ 

РЕШЕНИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА (ОВ, L 7, 10.01.2009 г.) 

Отмяна на решение, постановено в държава членка, която е обвързана от Хагския 

протокол от 2007 г. 

Чл. 627а. Заинтересуваната страна може да подаде до Върховния касационен съд молба 

за отмяна на решението въз основа на чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009. 

 

Изпълнение на решение, постановено в държава членка, която е обвързана от Хагския 

протокол от 2007 г. 

Чл. 627б. (1) Молбата за издаване на изпълнителен лист въз основа на документите по 

чл. 20 от Регламент (ЕО) № 4/2009 се подава пред окръжния съд по постоянния адрес 

на длъжника или по местоизпълнението. 



(2) Отказ или спиране на изпълнението по смисъла на чл. 21 от Регламент (ЕО) № 

4/2009 се постановява от окръжния съд. 

 

Допускане изпълнението на решения, постановени в държава членка, която не е 

обвързана от Хагския протокол от 2007 г. 

Чл. 627в. (1) Молбата за допускане изпълнението на съдебно решение или на друг акт, 

постановен в държава – членка на Европейския съюз, която не е обвързана от Хагския 

протокол от 2007 г., се подава до окръжния съд по постоянния адрес на длъжника или 

по местоизпълнението. Препис от молбата за връчване на длъжника не се представя. 

(2) Съдът разглежда молбата по ал. 1 в закрито заседание. 

(3) В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът определя приложимия срок за 

обжалване по чл. 32, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 4/2009. Не се допуска 

предварително изпълнение на разпореждането, с което се уважава молбата. 

(4) В разпореждането, с което се уважава молбата, съдът се произнася и по исканите 

привременни и обезпечителни мерки. 

(5) Разпореждането по допускането има значението на решение, постановено в исков 

процес. 

(6) Разпореждането подлежи на въззивно обжалване пред Софийския апелативен съд 

при условията и по реда на чл. 32 от Регламент (ЕО) № 4/2009. Решението на 

Софийския апелативен съд подлежи на касационно обжалване пред Върховния 

касационен съд.” 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 3. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с 

изключение на § 1, т. 2 и § 2, т. 2, които влизат в сила от 18 юни 2011 г. 

 

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………………… 2010 г. и е 

подпечатан с официалния печат на Народното събрание. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ: 

 

(Цецка Цачева) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М О Т И В И 

 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален 

кодекс 

 

 

 

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 

2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 

съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за 

издръжка, предлагаме изменения и допълнения в част седма „Особени правила относно 

производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз”. 

Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, 

приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и 

сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, е насочен към 

подобряване положението на лицата, които получават издръжка, посредством 

премахване на процедурата по екзекватура, към ускоряване изплащането на издръжка в 

отделна държава членка и намаляване на разходите, свързани с нейното получаване. 

Кредиторът по издръжка ще може да получи лесно решение в една държава членка, 

което автоматично ще бъде изпълнимо в друга държава членка без никакви други 

формалности. Регламентът ще се прилага от 18 ни 2011 г. 

В регламента е предвидено, че за държавите членки, обвързани от хагския протокол от 

2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка, ще се прилагат неговите 

разпоредби. Протоколът за приложимото право е подписан и ратифициран от 

Европейската общност на 8 април 2010 г. Той все още не е влязъл в сила, но ще се 

прилага от датата, на която ще започне прилагането на регламента, т.е. от 18 юни 2011 

г. 

Взета е предвид и възможността Хагският протокол да не се прилага от всички държави 

членки. Във връзка с това за целите на признаването, изпълнителната сила и 

изпълнението на решенията в регламента се прави разлика между държавите членки, 

които са обвързани от Хагския протокол, и онези, които не са обвързани. 

Гаранциите, които предоставя прилагането на правилата за приложимото право, дават 

основание решенията във връзка със задължения за издръжка, постановени в държава 

членка, обвързана от Хагския протокол, да бъдат признати и да бъдат изпълними във 

всички други държави членки, без да е необходима никаква друга процедура и без да се 

извършва контрол по същество в държавата членка по изпълнение. 

При решенията, постановени в държава членка, необвързана от Хагския протокол, в 

регламента е предвидена процедура за признаване и за декларация за изпълнимост. 

Тази процедура има като модел процедурата и основанията за отказ за признаване, 

предвидени в Регламент (ЕО) № 44/2001. 

За прилагане на посочения регламент се създава глава петдесет и осма „а” „Признаване 

и изпълнение на съдебни решения въз основа на Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета 

относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 

съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за 

издръжка”. В нея са уредени въпросите, които са предоставени в националната 

компетентност на съответната държава членка – компетентният съд и процедурата за 

преразглеждане за целите на чл. 19 от регламента (чл. 627а от проекта), компетентният 

орган по изпълнението по чл. 20 от регламента (чл. 627б от проекта). При определянето 

на окръжния съд като орган, пред който се подава молбата за издаване на изпълнителен 

лист, са взети предвид аналогичните законодателни решения при прилагането на 



Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

европейска процедура за искове с малък материален интерес  

(чл. 624 от ГПК) и Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета 

за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, както и 

на Регламент (ЕО)  

№ 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на процедура за 

европейска заповед за плащане (чл. 627, ал. 1 от ГПК). 

Както вече беше посочено при решенията, постановени в държава членка, необвързана 

от Хагския протокол, процедурата за признаване и за декларация за изпълнимост е 

идентична с тази по Регламент (ЕО) № 44/2001. Ето защо уредбата по допускане на 

изпълнението в чл. 627в от законопроекта следва уредбата на чл. 623 от Гражданския 

процесуален кодекс (създаден по прилагането на Регламент (ЕО) № 44/2001). 

Промяната, предложена в чл. 432, т. 5, отстранява допусната техническа грешка. 

Измененията в § 2, т. 1 имат редакционен характер. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

(Бойко Борисов) 

 

  

  


