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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по
Гражданския процесуален кодекс (ГПК), издадена от министъра на правосъдието (обн., ДВ,
бр. 22 от 2008 г. изм.и доп., ДВ, бр. 53 от 2009 г.).
Мотивите за предлаганите изменения са следните:
С приемането на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.), настъпи промяна в правната уредба на реда за
връчване на съобщенията и призовките в гражданския процес. Налице е несъответствие
между актуалното съдържание на правната уредба в ГПК, от една страна, и съдържанието на
образците на книжа, утвърдени с Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на
книжа, свързани с връчването по ГПК (Наредба № 7 от 2008 г.), от друга страна.
С приемането на новата разпоредба на чл. 414а са въведени нови хипотези във
връзка с възражението на длъжника срещу издадена заповед за изпълнение, което налага и
даване на изрични указания в съобщенията до заявителя. В тази връзка се предлага
утвърждаване на нов образец на съобщение за постъпило възражение и указания по чл. 414а,
ал. 3 ГПК – Приложение № 18а по чл. 2, т. 19 от Наредба № 7 от 2008 г.
С измененията в чл. 415 от ГПК се предвидиха две нови хипотези, при които съдът
указва на заявителя, че може да предяви иск за вземането си:;
- когато заповедта за изпълнение е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал.
5 от ГПК;

- когато съдът е отказал да издаде заповед за изпълнение.
С оглед на това в проекта са предложени две нови приложения – Приложение № 19а
към чл. 2, т. 20 и Приложение № 19б към чл. 2, т. 21.
Налице са съществени изменения в редица разпоредби, относими към правилата за
изпълнителното производство в част пета на ГПК: чл. 428, ал. 1 относно поканата за
доброволно изпълнение и съобщението за образувано изпълнително дело; чл. 432 и 433
относно основанията за спирането и прекратяването на изпълнението; чл. 435, ал. 1 и 2
относно подлежащите на обжалване действия; чл. 446 и чл. 446а относно несеквестируемия
доход; чл. 467 и чл. 484 относно правилата за извършване на опис и други. Поради
изменението в чл. 428, ал. 1 от ГПК се предлага утвърждаване на нов образец на съобщение
за образувано изпълнително дело по чл. 428, ал. 1 ГПК – Приложение № 20а по чл. 3, т. 1 от
Наредба № 7 от 2008 г. Необходимо е и актуализиране на цитираните законовите разпоредби
в съдържанието на образците на книжа, които се отнасят до изпълнителното производство.
Изменението на разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от ГПК относно връчването чрез
залепване на уведомление засяга връчването на съобщения и призовки във всички
производства. С оглед на това е необходимо навсякъде в приложенията към чл. 2, чл. 3 и чл.
4 в подразделение „Указание за връчителя“ в Наредба 7 от 2008 г. текстът на чл. 47, ал. 1 да
се приведе в съответствие с новата му редакция.
Освен измененията на ГПК (обн., ДВ., бр. 86 от 2017 г.) в съдържанието на образците
на книжа следва да бъдат отразени и други законодателни промени, настъпили след
последното изменение на Наредба № 7 от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2009 г.), като например
чл. 455, ал. 2 от ГПК, чл. 296, ал. 1 от Наказателния кодекс, чл. 191, ал. 4 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс,
За прилагането на разпоредбите на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2008 г. няма да са необходими финансови и други средства. Предложеният проект на
акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Разходите
по изготвяне на образците на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за
изпълнение и другите книжа във връзка със заповедното производство ще са в рамките на
утвърдения за съответното ведомство бюджет.
Като резултат от прилагането на новата уредба, съдържащата се в проекта, се очаква
улесняване на упражняването на правата на гражданите и юридическите лица, в качеството
им на заявители или длъжници в заповедното производство по ГПК. На следващо място се
очаква постановяване на законосъобразни съдебни актове от съдилищата и установяване на
непротиворечива съдебна практика в съответните производства.
Предложеният проект не е свързан с правото на Европейския съюз.
С оглед на гореизложеното, предлагам да бъде издадена Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 7 от 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с
връчването по Гражданския процесуален кодекс, издадена от министъра на правосъдието;
целта на която е да приведе образците на книжа в съответствие с актуалната нормативна
уредба.
На основание 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на
образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс, издадена от
министъра на правосъдието, да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството

на правосъдието и на Портала за обществени консултации, като на заинтересованите лица се
предостави 30-дневен срок за предложения и становища по проекта.
На основание чл. 27, ал. 1 от Закона за нормативните актове предлагам проектът на
наредбата да бъде изпратен за съгласуване с Висшия съдебен съвет, Софийския районен съд
и Камарата на частните съдебни изпълнители.
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