
 

 
 

Проект на закон за изменение и 
допълнение на Гражданския 
процесуален кодекс 

 
§ 1. В чл. 408 се създава ал. 3: 

“(3) Когато е издаден изпълнителен лист в електронна форма, на молителя може да се 
издаде официален препис от същия в един екземпляр по реда на чл. 102а, ал. 4.  
Официалният препис има значението на изпълнителен лист, издаден на хартиен носител. 
Издаването на официалния препис се отбелязва по електронното дело.” 
 
§ 2. В чл. 409 се правят следните изменения: 

1. В заглавието след думите “изпълнителен лист”се добавя "и от официален препис от 
изпълнителен лист в електронна форма". 
 
2. Създава се ал. 2: 

“(2) Ако издаденият по реда на чл. 408, ал. 3 официален препис от изпълнителен лист в 
електронна форма бъде изгубен или унищожен, съдът, който го е издал, по писмена 
молба на молителя разпорежда издаването на дубликат от официалния препис въз 
основа на изпълнителния лист в електронното дело. Издаването на дубликат от 
официалния препис се отбелязва по електронното дело.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и след думата “Молбата” се добавя “по ал. 1 и 2”. 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и след думите “по ал. 1” се добавя “и 2”. 

5. Досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 5 и 6. 

§ 3. В Глава тридесет и седма се създава чл. 409а: 

“Водене на заповедното производство в електронна форма 

Чл. 409а. (1) Всички процесуални действия в заповедното производство се извършват в 
електронна форма и всички актове на съда в производството се издават в електронна 
форма, освен когато тази глава изрично предвижда друго. 

(2) Длъжникът може да извършва процесуални действия и писмено на хартиен носител.” 

§ 4.  В чл. 411 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

“(1) Заявлението и приложенията към него се подават по електронен път чрез 
електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие. Когато 
заявлението е подадено по електронен път, всички последващи процесуални действия 
на заявителя се извършват само в електронна форма, с изключение на процесуалните 
действия при обжалване на актове по глава тридесет и седма, в искови производства по 
чл. 422 и чл. 424, както и в производството по чл. 423. ” 



 

 
 

2. Създава се нова ал. 2: 

“(2) Търговците, държавата и държавните учреждения, общините, както и лицата, 
представлявани от адвокат, подават заявления за издаване на заповед за изпълнение 
само в електронна форма. Не се образува дело по заявление за издаване на заповед за 
изпълнение, подадено от лицата по тази алинея на хартиен носител.” 

3. Досегашната ал. 3 се заличава. 

4. Създава се нова ал. 3: 

“(3) Лица, извън посочените по ал. 2, могат да подадат заявление за издаване на заповед 
за изпълнение и на хартиен носител в който и да е районен съд. Служител на съда 
въвежда в същия ден данните от подаденото на хартиен носител заявление в 
електронния формуляр по ал. 1. ” 

5. Създава се нова ал. 4: 

“(4) Заявленията за издаване на заповед за изпълнение, независимо дали са подадени на 
хартиен носител или по електронен път, се разпределят между всички районни съдии в 
страната, които разглеждат такива заявления. Заявленията по чл. 417, ал.1, т. 3, 6 и 10 
ГПК, независимо дали са подадени на хартиен носител или по електронен път, се 
разпределят между съдиите от районния съд по постоянния адрес или по седалището на 
заявителя. Съдията, на когото е разпределено заявлението, извършва служебна 
проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е подсъдно, той го 
изпраща незабавно на надлежния съд” 

6. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и думите “срока по ал. 1” се заменят с “тридневен 
срок”. 

7. Създава се нова ал. 6: 

“(6) Препис от издадената заповед за изпълнение се връчва на длъжника и на заявителя. 
Когато заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено по електронен път 
или заявителят е посочил електронен адрес, връчването на препис от издадената заповед 
за изпълнение на заявителя се осъществява само по електронен път.” 

8. Създава се нова ал. 7: 

“(7) Съдът, извършил връчването на длъжника и на заявител, подал заявлението за 
издаване на заповед за изпълнение на хартиен носител без посочване на електронен 
адрес, съхранява оригиналните съобщения и призовки, като ги присъединява към 
електронното дело незабавно след постъпването им в канцеларията на съда.” 

§ 5.  В чл. 412, т. 12 преди думата “подпис” се добавя “електронен”. 

§ 6.  В чл. 414 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава. 

2. Създава се ал. 3: 

“(3) Възражението може да бъде подадено на хартиен носител в който и да е районен съд 
или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие.” 



 

 
 

§ 7.  В чл. 414а се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думата „писмено“ се заличава. 

2. Създава се нова ал. 2: 

“Възражението може да бъде подадено на хартиен носител в който и да е районен съд 
или в електронна форма чрез Единния портал за електронно правосъдие.” 

3. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават ал. 3, 4, 5, 6 и 7. 

§ 8.  В чл. 415, ал. 5 думите „представи доказателства, че е предявил“ се заменят с 
„предяви“. 

§ 9.  В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Ал.1 се изменя така: 

“(1) Когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено, или след влизане в сила на 
съдебното решение за установяване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила 
и съдът издава изпълнителен лист в електронна форма.” 

2. Създава се нова ал. 2: 

“(2) Всеки районен съд може да издаде на молителя официален препис от изпълнителния 
лист по реда на чл. 102а, ал. 4.” 

§ 10.  В чл. 417 се правят следните допълнения: 

1. Създава се ал. 2: 

“(2) При подаване на заявление по ал. 1 по електронен път заявителят следва да приложи 
копие от документа, на който се основава заявлението му и декларация за идентичност 
на оригинала с приложеното копие.” 

2. Създава се ал. 3: 

“(3) При подаване на заявление по ал.1, т. 3, 6 и 10 на хартиен носител заявителят следва 
да представи оригинал от документа. При подаване на заявлението на хартиен носител 
във всички останали случаи на ал. 1 е достатъчно заявителят да представи заверен от 
него препис от документа, като служител на съда създава електронно копие на 
представения документ и връща хартиения носител на заявителя.” 

§ 11.  В чл. 418 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 след думата „вземането“ се добавя “и са изпълнени условията по чл. 417, ал. 
2 и 3”. 

2. Ал. 2 се допълва и изменя така: 

“(2) В случаите извън чл. 417, ал.1, т. 3, 6 и 10, след като провери дали документът е 
редовен от външна страна и дали удостоверява подлежащо на изпълнение вземане 
срещу длъжника, съдът издава изпълнителен лист в електронна форма.” 



 

 
 

3. Създават се ал. 3 и 4: 

“(3) Когато заявлението по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10 е подадено по електронен път, 
заявителят е длъжен в едноседмичен срок от подаването му да представи на съда 
оригиналния документ по чл. 417, ал. 1, т. 3, 6 и 10. След представяне на оригиналния 
документ, съдът разглежда заявлението по чл. 417, ал. 1, т. 3, т. 6 и т. 10 и издава 
заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист в електронна форма след 
проверка по реда на чл. 418, ал. 2 и при наличие на предпоставките за това. За 
издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения 
документ. 

(4) Всеки районен съд може да издаде на молителя официален препис от изпълнителния 
лист по реда на чл. 102а, ал. 4.” 

4. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 5 и 6. 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така: 

“Копие на заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист и 
копие от документа, въз основа на който е издадена заповедта за изпълнение, се връчва 
от съдебния изпълнител. Съдебният изпълнител незабавно изпраща до съда по 
електронен път копие от съобщението заедно с връчените документи с отбелязване на 
връчването на всеки един от тях.” 

§ 12.  В чл. 425 се правят следните изменения: 

1. Ал. 1 се изменя така: 

“(1) Министърът на правосъдието издава наредба, с която утвърждава образци на 
заявление за издаване на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за 
изпълнение въз основа на документ, заповед за изпълнение и другите книжа във връзка 
със заповедното производство и урежда всички дейности, свързани с организацията на 
електронното заповедно производство.” 

2. Създава се нова ал. 2: 

“(2) Електронният формуляр по чл. 411, ал. 1 съответства на образците, утвърдени с 
наредбата по ал. 1, като условие за подаването му е надлежно посочване и верификация 
на електронен адрес за връчване на заявителя.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 


