ПРОЕКТ

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 7 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА КНИЖА,
СВЪРЗАНИ С ВРЪЧВАНЕТО ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(Обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г., изм. и доп. ДВ, бр. 53 от 2009 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 19 :
„19. съобщение за постъпило възражение и указания по чл. 414а, ал. 3 ГПК –
приложение № 18а “.
2. Досегашната т. 19 става т.20.
3. Създават се нови т. 21 и 22:
„20. съобщение за връчване на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК и
указания по чл. 415 ГПК – приложение № 19а;
21. съобщение за отказ за издаване на заповед за изпълнение и указания по чл. 415
ГПК - приложение № 19б;
4. Досегашната т. 20 става т. 23.

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1 :
„1. съобщение за образувано изпълнително дело по чл. 428, ал. 1 ГПК –
приложение № 20а “.
2. Досегашните т. 1 – 11 стават съответно т. 2 -12.

§ 3. Създават се приложения № 18а, 19а, 19б и 20а:

„Приложение № 18а към чл. 2, т. 19
РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това
съобщениe
на ………………………………………………….
/ трите имена на адресата /
……………………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител:
……………………………………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния
съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /
1. Получател: ……………………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов
представител /
2. Получател: …………………………………....
Със задължение да предам: ……………………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ,
съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на
адреса, или е работник, служител или съответно
работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на
получателя – служител или работник, който е
съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ;
служител, длъжен да приема съобщения в
работно време – за държавни учреждения или
общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват
да
получат
съобщението
………………………………..…………………….
Връчител:
………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния
съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с
връчването на съобщението:
……………………………………………………….
………………………………………………………
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по
кое време адресатът може да бъде намерен и кога

………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До
..........................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че срещу издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../.................... г., е подадено в
срок възражение от длъжника, че :
а)
е
изпълнил
изцяло/частично
задължението си по заповедта за
изпълнение;
б) не е дал повод за предявяване на
вземането, поради което не дължи
разноски за производството.
/ грешното се зачертава/
В тридневен срок от получаване на
съобщението
можете
да
подадете
становище по възражението от длъжника.

е търсен – дата, час; получателят е неграмотен,
уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /
Връчител:
………………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд,
община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде
връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал .3 от
ГПК
………………………………………………………
………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА
ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!
Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си
датата и начина на връчването, както и всички
действия във връзка с връчването. Той отбелязва
и качеството на лицето, на което е връчено
съобщението, след като изисква от него
удостоверяване на самоличността му, чрез
представяне на документ за самоличност. При
отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска
съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят
също удостоверява с подписа си, че е получил
съобщението. Отказът да се приеме съобщението
се отбелязва в разписката и се удостоверява с
подписа на връчителя. Отказът на получателя не
засяга редовността на връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на
един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице,
което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или
на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно
място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление
и в нея. Невъзможността ответникът да бъде
намерен на посочения по делото адрес се

При непредставяне на становище в
посочения срок, издадената Заповед за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена…………...............……………...
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Пропускът Ви да подадете становище и
обезсилването на заповедта не е пречка да
предявите иск за цялото си вземане по
реда на чл. 422 от ГПК.
Приложение: възражение на длъжника с
представените от него доказателства
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно
чл.46,
ал.3
от
ГПК
.....................................................
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
…………………………
/фамилия, подпис и печат
/

………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До
..........................................................................

констатира най-малко с три посещения на адреса,
с интервал от поне една седмица между всяко от
тях, като най-малко едно от посещенията е в
неприсъствен ден. Това правило не се прилага,
когато връчителят е събрал данни, че ответникът
не живее на адреса, след справка от управителя
на етажната собственост, от кмета на съответното
населено място или по друг начин и е
удостоверил това с посочване на източника на
тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже
получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда
на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и
когато от пълномощното недвусмислено личи, че
не се отнася за инстанцията, за която е
призоваването. Отказът на адвоката да приеме
съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не
засяга редовността на връчването.
Чл. 414а. (1) Длъжник, който е изпълнил
задължението си по заповедта за изпълнение в
срока по чл. 412, т. 8, може да възрази писмено
срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че е
изпълнил изцяло или частично задължението си.
Към възражението се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за
заявителя.
(2) Ако с поведението си длъжникът не е дал
повод за предявяване на вземането, той може да
възрази, че не дължи разноски за производството.
(3) Възражението заедно с приложенията се
изпраща на заявителя с указания, че може да
подаде становище в тридневен срок, като се
посочват и последиците от неподаването на
становище.
(4) Ако заявителят не подаде становище в
указания срок, съдът обезсилва изцяло или
частично заповедта за изпълнение, включително в
частта за разноските. Ако становището е
подадено в срок, съдът се произнася по
възражението и постъпилото становище.
(5) Пропускът на заявителя да подаде становище
и обезсилването на заповедта не е пречка
заявителят да предяви иск за цялото вземане по
реда на чл. 422.

/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че срещу издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../.................... г., е подадено в
срок възражение от длъжника, че :
а)
е
изпълнил
изцяло/частично
задължението си по заповедта за
изпълнение;
б) не е дал повод за предявяване на
вземането, поради което не дължи
разноски за производството.
/грешното се зачертава/
В тридневен срок от получаване на
съобщението
можете
да
подадете
становище по възражението от длъжника.
При непредставяне на становище в
посочения срок, издадената Заповед за
изпълнение
ще
бъде
обезсилена…………...............……………...
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Пропускът Ви да подадете становище и
обезсилването на заповедта не е пречка да
предявите иск за цялото си вземане по
реда на чл. 422 от ГПК.
Приложение: възражение на длъжника с
представените от него доказателства
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно
чл.46,
ал.3
от
ГПК
.....................................................
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в

(6) Ако въз основа на заповедта за изпълнение е писмено изявление на адресата /
издаден изпълнителен лист съгласно чл. 418,
Деловодител/Секретар :
съдът го обезсилва в частта, в която е обезсилена
…………………………
заповедта за изпълнение.
/фамилия, подпис и печат
/

„Приложение № 19а към чл. 2, т. 20
РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това
съобщениe
на ………………………………………………….
/ трите имена на адресата /
……………………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител:
……………………………………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния
съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /
1. Получател: ……………………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов
представител /
2. Получател: …………………………………....
Със задължение да предам: ……………………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ,
съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на
адреса, или е работник, служител или съответно
работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на
получателя – служител или работник, който е
съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ;
служител, длъжен да приема съобщения в
работно време – за държавни учреждения или
общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват
да
получат
съобщението
………………………………..…………………….
Връчител:
………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния

………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До
..........................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме
Ви,
че
издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../............... г., е връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от
ГПК.
В едномесечен срок от получаване на

съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с
връчването на съобщението:
……………………………………………………….
………………………………………………………
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по
кое време адресатът може да бъде намерен и кога
е търсен – дата, час; получателят е неграмотен,
уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /
Връчител:
………………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд,
община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде
връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК
………………………………………………………
………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА
ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!
Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си
датата и начина на връчването, както и всички
действия във връзка с връчването. Той отбелязва
и качеството на лицето, на което е връчено
съобщението, след като изисква от него
удостоверяване на самоличността му, чрез
представяне на документ за самоличност. При
отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска
съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят
също удостоверява с подписа си, че е получил
съобщението. Отказът да се приеме съобщението
се отбелязва в разписката и се удостоверява с
подписа на връчителя. Отказът на получателя не
засяга редовността на връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на
един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице,
което е съгласно да получи съобщението,

съобщението можете да предявите иск
относно вземането си, предмет на
заявлението, като довнесете държавна
такса
в
размер
на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от
Тарифа за държавните такси, събирани
от съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за
предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената Заповед за изпълнение ще бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно чл.
46, ал. 3 от ГПК
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
…………………………
/фамилия, подпис и печат
/
………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До

връчителят залепва уведомление на вратата или
на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно
място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление
и в нея. Невъзможността ответникът да бъде
намерен на посочения по делото адрес се
констатира най-малко с три посещения на адреса,
с интервал от поне една седмица между всяко от
тях, като най-малко едно от посещенията е в
неприсъствен ден. Това правило не се прилага,
когато връчителят е събрал данни, че ответникът
не живее на адреса, след справка от управителя
на етажната собственост, от кмета на съответното
населено място или по друг начин и е
удостоверил това с посочване на източника на
тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже
получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда
на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и
когато от пълномощното недвусмислено личи, че
не се отнася за инстанцията, за която е
призоваването. Отказът на адвоката да приеме
съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не
засяга редовността на връчването. Възражение
при изпълнение в срока за доброволно
изпълнение
Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може
да предяви иск за вземането си в следните случаи:
1. когато възражението е подадено в срок;
2. когато заповедта за изпълнение е връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
3. когато съдът е отказал да издаде заповед за
изпълнение.
(2) Когато дава указания за предявяване на иск в
случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране
на изпълнението, ако е издаден изпълнителен
лист по чл. 418.
(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т.
3 – осъдителен.
(4) Искът се предявява в едномесечен срок от
съобщението, като заявителят довнася дължимата
държавна такса.
(5) Когато заявителят не представи доказателства,

..........................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме
Ви,
че
издадената
ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по дело №
..................../............... г., е връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 от
ГПК.
В едномесечен срок от получаване на
съобщението можете да предявите иск
относно вземането си, предмет на
заявлението, като довнесете държавна
такса
в
размер
на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от
Тарифа за държавните такси, събирани
от съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за
предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената Заповед за изпълнение ще бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно
чл.46, ал.3 от ГПК
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :

че е предявил иска в посочения срок, съдът
обезсилва заповедта за изпълнение частично или
изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по /
чл. 418.

…………………………
/фамилия, подпис и печат

Приложение № 19б към чл. 2, т.
21
РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това
съобщениe
на ………………………………………………….
/ трите имена на адресата /
……………………………………………………..
/ качество на адресата – заявител, кредитор /
Връчител:
……………………………………………………..
/ име и длъжност на връчителя при съответния
съд, община или кметство, ЧСИ; подпис, печат /
1. Получател: ……………………………………
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов
представител /
2. Получател: …………………………………....
Със задължение да предам: ……………………..
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ,
съгласило се да приеме съобщението –
пълнолетен от домашните му или, който живее на
адреса, или е работник, служител или съответно
работодател на адресата /
3. Получател: …………………………………….
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на
получателя – служител или работник, който е
съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ;
служител, длъжен да приема съобщения в
работно време – за държавни учреждения или
общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват
да
получат
съобщението
………………………………..…………………….
Връчител:

………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До
..........................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че по дело №
................/.................... г. съдът е отказал да
издаде заповед за изпълнение.
В едномесечен срок от получаване на
съобщението можете да предявите иск

………………………………………………………
/ име и длъжност на връчителя при съответния
съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с
връчването на съобщението:
……………………………………………………….
………………………………………………………
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по
кое време адресатът може да бъде намерен и кога
е търсен – дата, час; получателят е неграмотен,
уведомление – пуснато в п.к./залепено и др. /
Връчител:
………………………………………………………
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд,
община или кметство; ЧСИ; подпис, печат /
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде
връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК
………………………………………………………
………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА
ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!
Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си
датата и начина на връчването, както и всички
действия във връзка с връчването. Той отбелязва
и качеството на лицето, на което е връчено
съобщението, след като изисква от него
удостоверяване на самоличността му, чрез
представяне на документ за самоличност. При
отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска
съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят
също удостоверява с подписа си, че е получил
съобщението. Отказът да се приеме съобщението
се отбелязва в разписката и се удостоверява с
подписа на връчителя. Отказът на получателя не
засяга редовността на връчването.
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на
един месец не може да бъде намерен на

относно вземането си, предмет на
заявлението, като довнесете държавна
такса
в
размер
на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от
Тарифа за държавните такси, събирани
от съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за
предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената Заповед за изпълнение ще бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно чл.
46, ал. 3 от ГПК
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
…………………………
/фамилия, подпис и печат
/
………………
........................
........................

Дело № ...../....г.

/ съд, адрес,
отделение, състав /
№ на страната
в списъка на
лицата за призоваване
................................
..................../........... г.
СЪОБЩЕНИЕ
До

посочения по делото адрес и не се намери лице,
което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или
на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно
място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление
и в нея. Невъзможността ответникът да бъде
намерен на посочения по делото адрес се
констатира най-малко с три посещения на адреса,
с интервал от поне една седмица между всяко от
тях, като най-малко едно от посещенията е в
неприсъствен ден. Това правило не се прилага,
когато връчителят е събрал данни, че ответникът
не живее на адреса, след справка от управителя
на етажната собственост, от кмета на съответното
населено място или по друг начин и е
удостоверил това с посочване на източника на
тези данни в съобщението.
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже
получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда
на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и
когато от пълномощното недвусмислено личи, че
не се отнася за инстанцията, за която е
призоваването. Отказът на адвоката да приеме
съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не
засяга редовността на връчването. Възражение
при изпълнение в срока за доброволно
изпълнение
Чл. 415. (1) Съдът указва на заявителя, че може
да предяви иск за вземането си в следните случаи:
1. когато възражението е подадено в срок;
2. когато заповедта за изпълнение е връчена на
длъжника при условията на чл. 47, ал. 5;
3. когато съдът е отказал да издаде заповед за
изпълнение.
(2) Когато дава указания за предявяване на иск в
случаите по ал. 1, т. 2, съдът постановява спиране
на изпълнението, ако е издаден изпълнителен
лист по чл. 418.
(3) Искът по ал. 1, т. 1 и 2 е установителен, а по т.
3 – осъдителен.
(4) Искът се предявява в едномесечен срок от
съобщението, като заявителят довнася дължимата

..........................................................................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на
едноличния търговец с фирмата му,
наименование на ЮЛ /
като
.........................................................................
/ процесуално качество на адресата –
заявител, кредитор /
..........................................................................
/ точен адрес на адресата – посочен по
делото / настоящ, постоянен на ФЛ,
седалище, адрес на управление на ЕТ и
ЮЛ /
Уведомяваме Ви, че по дело №
................/.................... г. съдът е отказал да
издаде заповед за изпълнение.
В едномесечен срок от получаване на
съобщението можете да предявите иск
относно вземането си, предмет на
заявлението, като довнесете държавна
такса
в
размер
на
........................................................................,
/ цифром и словом /
съгласно чл. .......................................от
Тарифа за държавните такси, събирани
от съдилищата по ГПК.
При непредставяне на доказателства за
предявения от Вас иск в посочения срок,
издадената Заповед за изпълнение ще бъде
обезсилена
……………………........................................,
/ изцяло/ частично /
както и издаденият Ви изпълнителен лист.
Забележка: Лица, чрез които не може да
бъде връчено съобщението, съгласно
чл.46, ал.3 от ГПК
..........................................................................
..........................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от
изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
Деловодител/Секретар :
…………………………
/фамилия, подпис и печат

държавна такса.
(5) Когато заявителят не представи доказателства,
че е предявил иска в посочения срок, съдът
обезсилва заповедта за изпълнение частично или
изцяло, както и изпълнителния лист, издаден по
чл. 418.

Приложение № 20а към чл. 3, т.1

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Изп. дело № ……………/………
г.

......................................................................................
......................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес,
район на действие;
за ЧСИ – рег. .№, район на действие, адрес /
……………/……… г.
СЪОБЩЕНИЕ
До
………………………………………………………………………………………..........................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ
/
като Длъжник
…………………………………………………………………………………………………….....
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес
на управление на ЕТ и ЮЛ /
С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г., на
…………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на
изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/,
да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /
в
полза
на
взискателя/те/:
………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..

с
адрес:
………………………………………………………………………………………………..………
/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,
седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /
За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № .......................................
по описа на .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,
район на действие, адрес /
Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ………………………………
главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени
разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа
……………………………………………… в полза на ……………………………………… в
размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на
…………………………… лв. / в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.
л., за пазач и пр./
Съобщавам Ви, че е наложен:


запор върху следните движими вещи: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..


запор върху следните вземания: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....
Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата …………………………на
адрес
…………………………………………………………………………………………………
§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или
характера
на
изпълнителния
способ
…………………………………………………………………………...……………........
……………………………………………………………………………………………………...
Приложено, изпращаме Ви препис от изпълнителния лист.
С писмена молба можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при
необходимост и право за това.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3
от ГПК:
……………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ
Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.
Съдебен изпълнител: ………………………
/ фамилия, подпис и печат /

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Съдебен адресат
Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна
да посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат
законния представител, попечителят и пълномощникът на страната.
(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда
при връчване на първото съобщение.
Задължение за уведомяване
Чл. 41. (1). Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по
делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и
пълномощникът на страната.
(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото
и се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда
при връчване на първото съобщение.
Връчване на търговци и юридически лица
Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в
съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.
(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес,
всички съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.
Покана за доброволно изпълнение
Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно
задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на
заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато
заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава.
В този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за
образуваното изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
Предоставяне на правна помощ
Чл.95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който

делото е висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и
в други закони.
Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по
силата на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият,
уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно
дело не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите
на правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите,
когато въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът
прецени, че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение.
Преценката си за това съдът формира, като вземе предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или
пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или
заложена вещ, оставена му за пазене.
(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети,
наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.
Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила
съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни
задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за
това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
Чл.296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно
решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска
заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет
хиляди лева.
(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи,
повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване
от свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не
съставлява по-тежко престъпление.

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
....................................................................
..................
...............................................................
.......................
/ за държавен съдебен изпълнител –
съд, адрес, район на действие;
за ЧСИ – рег. .№, район на действие,
адрес /
……………/……… г.

Изп. дело № ……………/……… г.

СЪОБЩЕНИЕ
До
………………………………………………………………………………………..........................
/ адресат – трите имена на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование на ЮЛ
/
като Длъжник
…………………………………………………………………………………………………….....
/ точен адрес на адресата – посочен по делото / настоящ, постоянен на ФЛ, седалище, адрес
на управление на ЕТ и ЮЛ /
С ………………………………, издаден по ……………… дело № ……………/……… г., на
…………… съд, ………………………… отд., ………… състав ВИЕ СТЕ ОСЪДЕН ДА:
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………..
/ посочва се присъденото по изпълнителния лист/ листове или друг подлежащ на
изпълнение акт – да заплатите сумите или предадете движимите вещи, недвижим/и имот/и/,
да извърши определени действия или да се въздържи от такива и пр. /
в
полза
на
взискателя/те/:
………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………………..
с
адрес:
………………………………………………………………………………………………..………
/трите имена и адрес на ФЛ, на едноличния търговец с фирмата му, наименование,
седалище и адрес на управление на ЕТ, ЮЛ – взискател /
За изпълнение на присъденото е образувано изпълнително дело № .......................................
по описа на .....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
/ за държавен съдебен изпълнител – съд, адрес, район на действие; за ЧСИ – рег. .№,
район на действие, адрес /

Задължението Ви по изпълнителното дело възлиза на ………………………………
главница, ……………………………… лихви, ……………………………… присъдени
разноски и разноски по изп. дело № ……………/……… г., в т.ч. таксата по Тарифа
……………………………………………… в полза на ……………………………………… в
размер на лева, както и др. такси, дължими до този момент, в общ размер на
…………………………… лв. / в.т.ч. ДТ, адвокатско възнаграждение, възнаграждение за в.
л., за пазач и пр./
Съобщавам Ви, че е наложен:


запор върху следните движими вещи: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..


запор върху следните вземания: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..


възбрана върху следните недвижими имоти: …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….....
Насрочвам опис на запорираните вещи/ възбранени имоти на дата …………………………на
адрес
…………………………………………………………………………………………………
§ други изпълнителни действия, съобразно постановеното в изпълняемия акт или
характера
на
изпълнителния
способ
…………………………………………………………………………...……………........
……………………………………………………………………………………………………...
Приложено, изпращаме Ви препис от изпълнителния лист.
С писмена молба, можете да заявите желание да ползувате правна помощ, при
необходимост и право за това.
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл. 46, ал.3
от ГПК:
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в
писмено изявление на адресата /
При явяване носете ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Забележка: Вижте указанията на гърба на поканата.
Съдебен изпълнител: ………………………
/ фамилия, подпис и печат /

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Съдебен адресат
Чл. 40. (1) Страната, която живее или замине за повече от един месец в чужбина, е длъжна да
посочи лице в седалището на съда, на което да се връчат съобщенията – съдебен адресат, ако
няма пълномощник в Република България. Същото задължение имат законния представител,
попечителят и пълномощникът на страната.
(2) Когато лицата по ал.1 не посочат съдебен адресат, всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени. За тези последици те трябва да бъде предупредени от съда при
връчване на първото съобщение.
Задължение за уведомяване
Чл. 41. (1). Страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила по
делото или на който веднъж й е връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия си
адрес. Същото задължение имат и законният представител, попечителят и пълномощникът на
страната.
(2) При неизпълнение на задължението по ал.1, всички съобщения се прилагат към делото и
се смятат за връчени. За тези последици страната трябва да бъде предупредена от съда при
връчване на първото съобщение.
Връчване на търговци и юридически лица
Чл. 50. (1) Мястото на връчване на търговец и на юридическо лице, което е вписано в
съответния регистър, е последният посочен в регистъра адрес.
(2) Ако лицето е напуснало адреса си и в регистъра не е вписан новия му адрес,
всички съобщения се прилагат по делото е се смятат за редовно връчени.
Покана за доброволно изпълнение
Чл. 428. (1) Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно
задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на
заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато
заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава. В
този случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното
изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.
Предоставяне на правна помощ
Чл.95. (1) Молбата за правна помощ се подава в писмена форма до съда, пред който делото е
висящо.
ЗАКОН ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ
Чл. 5. Правна помощ се предоставя на физически лица на основанията, посочени в този и в
други закони.

Чл. 23. (1) Системата за правна помощ по чл. 21, т. 3 обхваща случаите, при които по силата
на закон задължително се предвижда адвокатска защита или представителство.
(2) Системата за правна помощ обхваща и случаите, когато заподозреният, обвиняемият,
уличеният, подсъдимият или страната по наказателно, гражданско или административно дело
не разполага със средства за заплащане на адвокат, желае да има такъв и интересите на
правосъдието изискват това.
(4) По граждански и административни дела правна помощ се предоставя в случаите, когато
въз основа на представени доказателства от съответните компетентни органи съдът прецени,
че страната няма средства за заплащане на адвокатско възнаграждение. Преценката си за това
съдът формира, като вземе предвид:
1. доходите на лицето или семейството;
2. имущественото състояние, удостоверено с декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта и
7. други констатирани обстоятелства.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 217. (1) Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или
пази, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.
(3) С наказанието по ал.1 се наказва и този, който се разпореди със запорираната или
заложена вещ, оставена му за пазене.
(4) Ако от горните деяния са последвали значителни или невъзстановими щети, наказанието е
лишаване от свобода до пет години и глоба от сто до триста лева.
Чл. 293а. Който след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен
акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към
кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва
с лишаване от свобода до една година или с пробация.
Чл.296. (1) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно
решение или не изпълни заповед за защита срещу домашното насилие или Европейска
заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди
лева.
(2) Който с цел да попречи или да осуети изпълнението на съдебно решение унищожи,
повреди, укрие или отчужди вещ, за която се отнася това решение, се наказва с лишаване от
свобода до три години или глоба от хиляда до десет хиляди лева, ако извършеното не
съставлява по-тежко престъпление.
РАЗПИСКА
Днес, ……………………/………… г. връчих това съобщение
на
……………………………………………………………………………………........................….
/ трите имена на адресата /

………………………………………………………………………………………….......................
/ качество на адресата – длъжник /
Връчител:
…………………………………………………………………………….........................…………..
.
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство, ЧСИ; подпис,
печат /
1. Получател:
……………………………………………….........................................................................
/ подпис на адресата ЛИЧНО / негов представител /
2. Получател:
………………………………........................................................………………..........
Със
задължение
да
предам:
…………………………........................................................................……………
/ подпис и трите имена на ДРУГО ЛИЦЕ, съгласило се да приеме съобщението – пълнолетен
от домашните му или, който живее на адреса, или е работник, служител или съответно
работодател на адресата /
3. Получател:
………………………………………………......................................................................
/ подпис, трите имена и длъжността/качеството на получателя – служител или работник,
който е съгласен да я приеме – за търговци и ЮЛ; служител, длъжен да приема съобщения в
работно време – за държавни учреждения или общини; всяко лице, което работи или
сътрудничи на адвокат /
Адресатът или неговият пълномощник отказват да получат съобщението…….………...
Връчител:
…………………………………………………………………………........................………..……
/ име и длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис,
печат /
Извършени от връчителя действия във връзка с връчването на съобщението
………………………………………………………………………………………...........................
………………………………………………………………………………………………….............
/ адресатът не пребивава на посочения адрес; по кое време адресатът може да бъде намерен и
кога е търсен – дата, час; получателят е неграмотен, уведомление – пуснато в п.к./залепено и
др. /
Връчител:
…………………………………………………………………………………..........................……
/ име, длъжност на връчителя при съответния съд, община или кметство; ЧСИ; подпис, печат
/
Забележка: Лица, чрез които не може да бъде връчено съобщението, съгласно чл.46, ал.3 от
ГПК
…………………………………………………………………………………………….....................
.....…...….................................................................................................................................................
/ насрещна страна, лица, заинтересовани от изхода на делото или изрично посочени в

писмено изявление на адресата /
ВЪРНЕТЕ ТОЗИ ЕКЗЕМПЛЯР НА СЪДА ВЕДНАГА СЛЕД СЪСТАВЯНЕТО МУ!
Указания за връчителя:
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Удостоверяване на връчването
Чл. 44. (1) Връчителят удостоверява с подписа си датата и начина на връчването, както и
всички действия във връзка с връчването. Той отбелязва и качеството на лицето, на което е
връчено съобщението, след като изисква от него удостоверяване на самоличността му, чрез
представяне на документ за самоличност. При отказ за представяне на документа за
самоличност връчителят може да поиска съдействието на Главна дирекция "Охрана" при
Министерството на правосъдието. Получателят също удостоверява с подписа си, че е
получил съобщението. Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в разписката и се
удостоверява с подписа на връчителя. Отказът на получателя не засяга редовността на
връчването.
Връчване чрез залепване на уведомление
Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде намерен на
посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението,
връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е
осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до
пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея. Невъзможността ответникът да
бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира най-малко с три посещения на
адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от
посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се прилага, когато връчителят е събрал
данни, че ответникът не живее на адреса, след справка от управителя на етажната
собственост, от кмета на съответното населено място или по друг начин и е удостоверил това
с посочване на източника на тези данни в съобщението.
Връчване на адвокат
Чл. 51. (3) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител,
освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36,
както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за
която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката
и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.“
§ 4. В Приложение № 21 към чл. 3, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В цитирания текст на чл. 428, ал. 1 от ГПК се добавя изречение трето: „В този
случай вместо покана за доброволно изпълнение се изпраща съобщение за образуваното
изпълнително дело, както и копие от изпълнителния лист.“
2. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 5. В Приложение № 22 към чл. 3, т. 2 се правят следните изменения и
допълнения:
1. В цитирания текст на чл. 528 от ГПК:
а) алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако длъжникът не изпълни доброволно, съдебният изпълнител може да му
налага глоба по чл. 527, ал. 3 за всяко неизпълнение, както и със съдействието на
полицейските органи и кмета на общината, района или кметството да отнеме детето
принудително и да го предаде на взискателя.“
б) добавя се ал. 6:
„(6) След влизане в сила на постановлението за налагане на глоба същото се
изпраща на Националната агенция за приходите, която възлага на съдебния изпълнител
неговото събиране по реда на този кодекс.“
2. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 6. В Приложение № 23 към чл. 3, т. 3 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „3-дневен“се заменят с „едноседмичен;
2. Създава се т. 4:
„4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
3. Думите „чл. 512, ал. 3“ се заменят с „ чл. 512, ал. 4“, а думите „чл. 512, ал. 4“ – с
„чл. 512, ал. 5“.
4. Цитираният текст на чл. 446 от ГПК се изменя така:
„Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или
върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери
са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между
минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една
трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между
двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на

минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с
деца, които издържа;
3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над
четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния
размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и
половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи
присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите
задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху
остатъка от всичките му доходи.
(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху
стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.“
5. След цитирания текст на чл. 446 се добавя текстът на чл. 446а от ГПК:
„Несеквестируем доход, получен по сметка в банка
Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и
обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова
сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.
(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и
обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната
работна заплата, освен за задължения за издръжка.
(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те
представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на
минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка.
(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като
съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за
неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от
пенсия или възнаграждения за работа.
(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от
възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител
уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.“
6. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 7. В Приложение № 24 към чл. 3, т. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „3-дневен“се заменят с „едноседмичен“.

2. Създава се т. 4:
„4. Превеждате ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
3. Думите „чл. 512, ал. 3“ се заменят с „512, ал. 4“.
4. Цитираният текст на чл. 446 от ГПК се изменя така:
„Несеквестируем доход
Чл. 446. (1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или
върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чиито размери
са над минималната работна заплата, може да се удържа само:
1. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между
минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – една
трета част, ако е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;
2. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между
двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на
минималната работна заплата – една втора част, ако е без деца, и една трета част, ако е с
деца, които издържа;
3. ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над
четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния
размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и
половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи
присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите
задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху
остатъка от всичките му доходи.
(4) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху
стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.“
5. След цитирания текст на чл. 446 от ГПК се добавя текстът на чл. 446а от ГПК:
„Несеквестируем доход, получен по сметка в банка
Чл. 446а. (1) Несеквестируемостта на доходите по чл. 446, както и на помощи и
обезщетения съгласно друг нормативен акт, се запазва и ако са постъпили по банкова
сметка, но не по-рано от един месец преди налагане на запора.
(2) Запорното съобщение не поражда действие по отношение на помощите и
обезщетенията по ал. 1 изцяло, както и спрямо пенсията до размера на минималната
работна заплата, освен за задължения за издръжка.

(3) Когато от основанието на постъпленията по банковата сметка е видно, че те
представляват възнаграждения за работа, банката не изпълнява запора до размера на
минималната работна заплата, освен за задължения за издръжка
(4) Банката превежда по сметката на съдебния изпълнител дължимите суми, като
съобщава на съдебния изпълнител в срока и по реда на чл. 508, ал. 1 причините за
неизпълнението, съответно че по запорираната сметка на длъжника постъпват доходи от
пенсия или възнаграждения за работа.
(5) В едноседмичен срок от получаване на съобщението по ал. 4, съответно от
възражението на длъжника за наличието на несеквестируем доход съдебният изпълнител
уведомява банката за частта, която следва да се превежда съгласно чл. 446.“
6. В цитирания текст на чл. 508, ал. 1:
а). думите „3-дневен“се заменят с „едноседмичен“.
б) добавя се т. 4:
„4. превежда ли суми по банкова сметка на длъжника, банката, в която е открита
сметката, както и размера на сумата“.
7. Цитираният текст на чл. 515 от ГПК се изменя така:
„Изпълнение върху налични ценни книжа
Чл. 515. (1) Налагането на запор върху налични ценни книжа става чрез опис и
изземването им от съдебния изпълнител, който ги влага в банка. В случай че съдебният
изпълнител не намери ценните книжа в държане на длъжника, съдебният изпълнител кани
длъжника да ги предаде в двуседмичен срок. За предадените му ценни книжа съдебният
изпълнител съставя протокол. Ако длъжникът не предаде ценните книжа в дадения му
срок, съдебният изпълнител овластява взискателя, поискал изпълнение върху ценните
книжа, да подаде молба по чл. 560 за тяхното обезсилване.
(2) При налагането на запор върху налични поименни акции или облигации
съдебният изпълнител уведомява дружеството за това. Запорът има действие за
дружеството от получаване на запорното съобщение. Запорът обхваща всички
имуществени права по ценната книга. Ако съдебният изпълнител не може да открие
наличните поименни акции или облигации и същите не бъдат предадени доброволно от
длъжника съгласно ал. 1, съдебният изпълнител нарежда на дружеството да издаде
дубликат на същите, въз основа на който се провежда изпълнението. При отказ или
бездействие на управителния орган на дружеството да издаде дубликат, съдебният
изпълнител налага глоба по чл. 93, ал. 1, т. 3 и овластява взискателя да подаде молба по
чл. 560. Редът за обезсилване на ценни книжа в този случай се прилага съответно спрямо
поименните налични ценни книжа.
(3) След налагането на запора взискателят може да поиска:
1. възлагане на вземането по ценната книга за събиране или вместо плащане;

2. извършване на публична продан.
(4) Наличните ценни книжа се продават от съдебния изпълнител съобразно
правилата за публична продан на имот по този кодекс поотделно и в пакети. Съдебният
изпълнител прехвърля всяка ценна книга по надлежния за нея начин и я предава на
купувача след влизането в сила на постановлението за възлагане. Когато ценната книга се
прехвърля с джиро, редът на джирата не се прекъсва. Когато изпълнението се извършва
въз основа на решение за обезсилване на ценните книжа, купувачът се легитимира пред
дружеството и пред трети лица с влязлото в сила постановление за възлагане. Въз основа
на влязлото в сила постановление за възлагане купувачът може да поиска от
управителните органи на дружеството да му бъде издаден дубликат на ценните книжа.“
8. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 8. В Приложение № 25 към чл. 3, т. 5 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Изречението „На основание чл. 467, ал. 3 ГПК, при опис на недвижими вещи и
на основание чл. 484, ал. 3, при опис на недвижим имот, длъжникът се смята за уведомен
за мястото и времето на проданта, независимо дали е присъствал на описа.“ се заменя с:
„На основание чл. 467, ал. 4 от ГПК, при опис на движими вещи и на основание чл.484, ал.
4 от ГПК, при опис на недвижим имот, длъжникът се смята за уведомен за мястото и
времето на проданта, независимо дали е присъствал на описа. В описа се посочва и денят
на предявяване на оценката на вещта, когато тя се извършва след описа. В този случай
страните се смятат за уведомени за предявяването на оценката, независимо дали са
присъствали на описа.“.
2. Цитираният текст на чл. 484, ал. 3 – 4 от ГПК се изменя така:
„Съдържание на описа
Чл. 484. (3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта,
когато тя се извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за
предявяването на оценката, независимо дали са присъствали на описа.
(4) В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако
взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта
независимо дали е присъствал на описа.
(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на
страните.“
3. Цитираният текст на чл. 467 се изменя така:
„Съдържание на описа на движима вещ

Чл. 467. (1) Описът трябва да съдържа:
1. посочване на изпълнителния лист;
2. мястото, където се извършва;
3. подробно описание на вещта;
4. цената, по която вещта да се продаде в магазин;
5. евентуалните възражения на страните и заявените от трети лица права върху
описаната вещ.
(2) В описа трябва да се отбележи оставени ли са на длъжника вещите, върху които
не се допуска принудително изпълнение.
(3) В описа се посочва и денят на предявяване на оценката на вещта, когато тя се
извършва след описа. В този случай страните се смятат за уведомени за предявяването на
оценката, независимо дали са присъствали на описа.
(4) В описа се посочват също мястото и времето за проданта на вещта, ако
взискателят поиска това. В този случай длъжникът се смята уведомен за проданта
независимо дали е присъствал на описа.
(5) Описът се подписва от съдебния изпълнител. Описът не се съобщава на
страните.
4. В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 9. В Приложение № 26 към чл. 3, т. 6 се правят следните изменения:
1. Думите „Агенция за държавни вземания“ се заличават.
2. Думите „чл. 191, ал. 3 от ДОПК“ се заменят с „чл. 191, ал. 4 от ДОПК“.

§ 10. В Приложение № 27 към чл. 3, т. 7 се правят следните изменения и
допълнения:
1.
В призовката за доброволно изпълнение думите „по която да бъдат
преведени“ се заменят с „по която да бъде преведена“.
2. Цитираният текст на чл. 455, ал. 2 от ГПК се изменя така:
„(2) Изплащането на дължимите на взискателя и на присъединените кредитори
суми става в 7-дневен срок от влизането в сила на разпределението на събраните суми или
от изтичането на срока по чл. 191, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
ако липсва законова пречка за това. Изплащането става въз основа на платежни

нареждания на съдебния изпълнител, който отбелязва погасяването върху изпълнителния
лист.“
3.
В цитирания текст на чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс след думата
„насилие“ се добавя „или Европейска заповед за защита“.

§ 11. В Приложение № 28 към чл. 3, т. 8 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Цитираният текст на чл. 432 се изменя така:
„Спиране на изпълнението
Чл. 432. (1) Изпълнителното производство се спира:
1. от съда в случаите по чл. 245, ал. 1 и 2, чл. 309, ал. 1, чл. 397, ал. 1, т. 3, чл. 438 и
524;
2. по искане на взискателя;
3. в случаите по чл. 229, ал. 1, т. 2 и 3, с изключение на проданта на недвижим
имот, за която е било вече направено обявление;
4. в случаите по чл. 282, ал. 2, както и когато обжалваното въззивно решение бъде
отменено от Върховния касационен съд;
5. в случаите по чл. 624б;
6. в случаите по чл. 627б, ал. 2;
7. в други случаи, предвидени в закон.
(2) За времето на спиране на изпълнителното производство не се правят удръжки
върху трудово възнаграждение, друго възнаграждение за труд или обезщетение или върху
пенсия. Това правило не се прилага за вземания за издръжка или вземания, произтичащи
от непозволено увреждане.“
2. В цитирания текст на чл. 433:
а) в заглавието след думата "прекратяване" се добавя "и приключване".
б) в т. 6 накрая се добавя „освен в случаите на чл. 83;“
б) добавя се ал. 2:
„(2) Изпълнителното производство се приключва с изпълнение на задължението и
събиране на разноските по изпълнението.“
3. В цитирания текст на чл. 435 от ГПК ал. 1 и 2 се изменят така:
„ (1) Взискателят може да обжалва:

1. отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие;
2. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4
и чл. 485;
3. спирането, прекратяването и приключването на принудителното изпълнение.
(2) Длъжникът може да обжалва:
1. постановлението за глоба;
2. насочването на изпълнението върху имущество, което смята за несеквестируемо;
3. отнемането на движима вещ или отстраняването му от имот, поради това, че не е
уведомен надлежно за изпълнението;
4. отказа на съдебния изпълнител да извърши нова оценка по реда на чл. 468, ал. 4
и чл. 485;
5. определянето на трето лице за пазач, ако не са спазени изискванията на чл. 470,
както и в случаите по чл. 486, ал. 2;
6. отказа на съдебния изпълнител да спре, да прекрати или да приключи
принудителното изпълнение;
7. разноските по изпълнението.“

§ 12. В Приложение № 30 към чл. 3, т. 10 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Навсякъде в текста числото „80“ се заменя с „90“.
2. В цитирания текст на чл.494, ал.2 след думите „в едноседмичен срок“ се добавя
„от съобщението“.

§ 13. Навсякъде в приложенията към чл. 2, чл. 3 и чл. 4 в подразделение „Указания
за връчителя“ цитираният текст на чл. 47, ал. 1 от ГПК се изменя така:
„Чл. 47. (1) Когато ответникът в продължение на един месец не може да бъде
намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи
съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а
когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея.
Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея.
Невъзможността ответникът да бъде намерен на посочения по делото адрес се констатира
най-малко с три посещения на адреса, с интервал от поне една седмица между всяко от
тях, като най-малко едно от посещенията е в неприсъствен ден. Това правило не се

прилага, когато връчителят е събрал данни, че ответникът не живее на адреса, след
справка от управителя на етажната собственост, от кмета на съответното населено място
или по друг начин и е удостоверил това с посочване на източника на тези данни в
съобщението.“

