
 

ЗАКОНЪ за гражданското съдопроизводство 
 

*) Утвърденъ съ указъ № 37 отъ 23 януарий 1930 г. и обнародванъ въ притурка къмъ 

"Държавенъ вестникъ", брой 246 от 1 февруарий 1930 г. Поправка. - Д. в-къ. брой 274 отъ 7 

мартъ 1930 година. Изменения, отменения и допълнения, обнародвани въ "Държавенъ 

вестникъ": брой 76 отъ 7 юлий 1932 г. 1); брой 103 отъ 7 августъ 1934 г. 2); притурка брой 

182 отъ 12 ноемврий 1934 г. (поправки въ брой 188 отъ 19 ноемврий 1934 год. и брой 202 

отъ 5 декемврий 1934 г.); брой 174 отъ 6 августъ 1935 г. 3) брой 194 отъ 30 августъ 1935 г.; 

брой 135 отъ 26 юний 1937 г., брой 229 отъ 16 октомврий 1937 г. 4) брой 277 отъ 14 

декемврий 1937 г., брой 156 отъ 20 юлий 1938 г., брой 292 отъ 30 декемврий 1941 г. и брой 

72 отъ 2 априлъ 1942 година). 

 

*) По закона отъ 12.ХI.1934 г. съответно заменени са навсякъде думите: "мирови", 

"окръженъ", "окръгъ", "районъ", "окръженъ управителъ" съ думите: "околийски", 

"областенъ", "областъ", "областенъ директоръ". 

 

1) Вижъ глава II отъ закона за изменение и допълнение на закона за облекчение 

работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 година. 

 

2) Вижъ чл. 64 отъ наредбата-законъ за облекчение на длъжниците и за заздравяване 

на кредита отъ 7 августъ 1934 година. 

 

3) Вижъ чл. 14 отъ наредбата-законъ за временно уреждане на наемните отношения 

отъ 6 августъ 1935 година. 

 

4) Вижъ чл. 23 отъ наредбата-законъ за допълнителенъ бюджетенъ кредитъ въ 

размеръ на 49.000.000 лв. по бюджета на държавата за 1937 б. г. 

 

Частъ I. 

Производство въ съдилищата 

Общи положения 
 

Чл. 1 (1, 1218 - 1225). Всички спорове отъ частно-правно естество се разрешаватъ отъ 

установените за това съдилища. 

 

Признатите духовни съдилища, както отъ източноправославно вероизповедание тъй и 

отъ всички други вероизповедания, не могатъ да разрешаватъ спорове отъ частно правно 

естество, освенъ ония за разтрогване и унищожаване на сключени предъ надлежния органъ 

на тези вероизповедания бракове и свързаните съ това въпроси за упражняване на 

родителската властъ и за издръжката на съпругата и децата, размерътъ на която, обаче, се 

определя отъ общите съдилища. Съдопроизводството предъ духовните съдилища се 

урежда съ правилници, одобрени отъ Министерството на външните работи, следъ като се 

вземе мнението на Министерството на правосъдието. 

 



Забележка. (Отменена: Съ закона за ограничаване компетентностьта на мюфтийските 

съдилища отъ 20 юлий 1938 г.1) 

 

Чл. 1. Всяка препирня за гражданско право се разрешава отъ съдебните учреждения. 

 

Исканията на административните места и лица, които законътъ счита за безспорни и 

които не търпятъ възражение по състезателенъ редъ, се разрешаватъ отъ правителствените, 

а не отъ съдебните учреждения. 

 

1) Отменена забележка на чл. 1 . На мюфтийския съдъ са подсъдни безусловно само 

следните дела: 

 

1) дела по лични и имуществени отношения между родители и деца; 

 

2) дела по лични и имуществени отношение между съпрузи; 

 

3) дела бракоразводни, за законностьта на раждането и за недействителните бракове, и 

 

4) препирните по наследство, както по закона, така и по завещание. 

 

Ако и двете съдещи се страни по исковете, поменати въ п. 4 не пожелаятъ да се съдятъ 

предъ мюфтията и то само ако всички са пълнолетни, препирнята имъ подлежи на 

разглеждане отъ надлежния областенъ или околийски съдъ на общо основание. 

 

Заявяването на нежелание да се гледа съдбата предъ мюфтията може да стане и 

продиръ приемането отъ него на иска за разглеждане, но преди той да постанови 

решението си. 

 

Съдебните мита и берии се определятъ отъ мюфтиите на общо основание и се взематъ 

въ полза на държавното съкровище; те се записватъ отъ мюфтията въ нарочно за това 

назначена и провервена книга и всекимесечно се внасятъ въ местните клонове на 

българската народна банка, за което мюфтията представя на местния областенъ директоръ 

месечна ведомостъ. 

 

Решенията както на другите духовни съдилища, така и на мюфтиите се привеждатъ въ 

изпълнение отъ съдиите-изпълнители при местните областни съдилища по определение на 

последните. 

 

Чл. 1218. На ведомството на Светия синодъ и на другите духовни учреждения по 

принадлежностъ подлежатъ всички дела, които иматъ чисто духовен характер и са 

показани в чл. чл. 100, 101 и 119 от екзархийския уставъ**. 

 

**) Съ чл. чл. 100 и 119 са изменени чл. чл. 83, 84 отъ стария екзархийски уставъ и чл. 

23 отъ допълнението къмъ него. 

 

Чл. 1219. Препирните, за имуществени правоотношения, които възникватъ между 

съпрузи, между обручени и пр., подлежатъ на ведомството на общите съдилища. 



 

Чл. 1220. Духовните съдилища, които се намиратъ подъ главенството на 

Цариградския патриархъ, въ препирните по имуществени отношения между жители на 

Царството се подчиняватъ на изложеното въ предидущия членъ правило. 

 

Чл. 1221. Запрещава се така също на духовните съдилища отъ други изповедания, 

освенъ мюсюлманското, въ изрично упоменатите отъ закона случаи да решаватъ препирни 

по имуществени правоотношения между частни лица отъ какъвто родъ и свойство да са 

тези препирни. 

 

Чл. 1222. На мюфтийскиятъ съдъ са подсъдни безусловно само следващите дела: 

 

1) дела по лични и имуществени отношения между родители и деца; 

 

2) дела по лични имуществени отношения между съпрузи; 

 

3) дела бракоразводни, за закононостьта на раждането и за недействителните бракове 

и 

 

4) препирните по наследство, както по закона, така и по завещание. 

 

Чл. 1223. Ако и двете съдещи се страни по исковете, поменати въ п. 4 на чл. 1222 , не 

пожелаятъ да се съдятъ предъ мюфтията и то само ако всички са пълнолетни, препирнята 

имъ подлежи на разглеждане отъ надлежния окръженъ или мирови съдъ на общо 

основание. 

 

Забележка. Заявлението на нежелание да се гледа съдбата предъ мюфтията може да 

стане и подиръ приемането отъ него на иска за разглеждане, но преди той да постанови 

решението си. 

 

Чл. 1224. Съдебните мита и берии се определятъ отъ мюфтиите на общо основание и 

се взематъ въ полза на държавното съкровище; те се записватъ отъ мюфтията въ нарочно 

за това назначена и провървена книга, и всекимесечно се внасятъ въ местното окръжно 

ковчежничество за което мюфтията представя на местния окръженъ управителъ месечна 

ведомостъ. 

 

Чл. 1225. Решенията, както на другите духовни съдилища, така и на мюфтиите се 

привеждатъ въ изпълнение отъ съдебните пристави при местните окръжни съдилища, по 

определение на последните. 

 

Чл. 2 (3) Административните учреждения и лица и административните съдилища не 

могатъ нито да разрешаватъ спорове отъ частно правно естество, които възникватъ при 

разглеждането на някое дело у тяхъ, нито да предаватъ тези спорове въ съответните 

съдилища. 

 

Чл. 3. Правителствените учреждения или лица не могатъ нито да разрешаватъ 

препирни за гражданското право, които са възникнали при разглеждането отъ тяхъ 



някакви дела и които подлежат на разглеждане отъ съда, нито пъкъ да предаватъ делото по 

такива перпирни въ съдилищата. 

 

Чл. 3 (4). Съдилищата пристъпватъ къмъ производство по делата по спорове отъ 

частно правно естество само по молбата на заинтересуваните лица и решаватъ тези дела, 

като се ръководятъ отъ установените въ този законъ правила. 

 

Чл. 4. Съдебните учреждения пристъпватъ къмъ производството на гражданските 

дела само по молба отъ лицата, до които се отнасятъ, и ги разрешаватъ следъ като 

изслушатъ предварително обясненията на противната страна или следъ изтичането на 

срока, определенъ за това, освенъ въ случаите за вземане предварително мерки за 

обезпечение на исковете. 

 

Чл. 4 (5). Граждански искъ за възнаграждение на вреди и загуби, причинени отъ 

престъпно деяние, може да бъде предявенъ въ наказателния съдъ за съвместно 

разглеждане съ наказателното дело по това деяние. 

 

Чл. 5. Граждански искъ за възнаграждение въ вреди и загуби, причинени отъ 

престъпно деяние, може да бъде предявенъ въ углавния съдъ при самото разглеждане на 

углавното дело или отделно отъ него въ гражданския съдъ, до изтичане срока на 

гражданската давностъ. 

 

Чл. 5 (5, 6) Същиятъ искъ може да бъде предявенъ и отделно отъ наказателното дело 

във гражданския съдъ до изтичане на срока на гражданската давностъ. Обаче, въ такъвъ 

случай съдътъ пристъпва къмъ разглеждането му, само следъ като се свърши 

наказателното дело било по същество, било съ прекратяване на наказателното преследване 

за деянието, от което произтича искътъ. 

 

Чл. 6. Въ показания отъ горния членъ случай, гражданскиятъ съдъ пристъпва да 

разглежда делото само следъ като се свърши углавното дело било по същество, било съ 

прекратяване на углавното преследване, било съ преустановяване на следственото 

производство по онзи предметъ, изъ който произтича искътъ. 

 

Чл. 6 (7). Потърпевшото лице не губи правото да предяви искъ въ гражданския съдъ 

за причинените му отъ престъпното деяние вреди и загуби, макаръ съ присъдата на 

наказателния съдъ деянието да не се признава за престъпно, или деецътъ му да не е 

признатъ за виновенъ, или наказателното преследване срещу него да е прекратено. 

 

Чл. 7. Ищецътъ не се лишава отъ правото да иска въ гражданския съдъ, макаръ по 

присъдата на углавния съдъ обвиняемиятъ и да не е признатъ за виновенъ или пъкъ е 

прекратено углавното преследване, ако отъ неговото деяние са произлезли за ищеца вреди 

или загуби. 

 

Чл. 7 (8). Когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрие отъ 

обстоятелствата му престъпно деяние, което изисква наказателно преследване, съдътъ 

съобщава за това на съответния прокуроръ. 

 



Чл. 8. Когато при разглеждането на едно гражданско дело се открие отъ 

обстоятелствата му престъпно деяние, което изисква углавно преследване, то съ 

предаването на този предметъ чрезъ прокурора въ углавния съдъ производството на 

гражданското дело се спира, ако неговото разрешение зависи отъ разрешението на 

углавното обстоятелство. 

 

Чл. 8 (8, 9). Гражданскиятъ съдъ спира производството по делото, когато въ него се 

срещнатъ такива обстоятелства, които трябва да се разгледатъ отъ духовен или 

наказателенъ съдъ, безъ решението на който по тези обстоятелства не може да се 

постанови решение по предявения въ гражданския съдъ искъ. 

 

Чл. 9. Производството на делото отъ гражданския съдъ се спира, когато въ него се 

представятъ такива обстоятелства, които трябва да се прегледатъ отъ духовенъ съдъ и 

когато безъ разрешението имъ не може да се постанови решение по иска, който е 

предявенъ въ гражданския съдъ, за което се и обявява на страните. 

 

Чл. 9 (10). Съдилищата са длъжни да решаватъ делата споредъ точния разумъ на 

действуващите закони. Ако тези последните са непълни, неясни или противоречиви, те 

постановяватъ решенията си споредъ общия смисълъ на законите; при липса на законъ по 

дадена материя, те основаватъ решенията си върху обичая, а при липса на такъвъ, върху 

справедливостьта. 

 

Чл. 10. Съдебните учреждения са длъжни да решаватъ делата по точния разумъ на 

действуващите закони; но когато последните са непълни, неясни или противоречиви, то да 

постановятъ решение по общия смисълъ на законите; а ако такива няма, то да основаватъ 

решенията си на обичая и справедливостьта. 

 

Чл. 10 (11). Забранено е да се отказва решаването на делата подъ предлогъ, че няма 

закони или, че законите са непълни, неясни или противоречиви. 

 

За неизпълнение на това правило виновните отговарятъ за отказъ на правосъдие (Чл. 

916, т. 1). 

 

Чл. 11. Забранено е да се отказва решаването на делата подъ предлогъ, че няма закони 

или че те са непълни, неясни или противоречиви. За неизпълнението на това правило, 

виновните ще отговарятъ като за отказъ на правосъдие. 

 

Чл. 11 (12, 13). Всяко физическо лице е способно да дири и брани правата си предъ 

съда съ изключение на лицата, дееспособностьта на които е ограничена. 

 

За непълнолетните и поставените подъ пълно запрещение искатъ и отговарятъ предъ 

съда техните законни представители. 

 

Освободените непълнолетни и ограничено запретените искать и отговарятъ предъ 

съда съ участието на своите попечители. 

 

Непълнолетните, навършили 17-годишна възрастъ, могатъ да искатъ и отговарятъ 



предъ съда по спорове, възникнали отъ тяхна дейностъ, посочена въ чл. 71, т. 4 отъ закона 

за лицата. 

 

За обявените въ несъстоятелностъ лица важатъ наредбите на съответния законъ. 

 

Чл. 12. Всеки се признава за способенъ да дири и брани предъ съда правата си, съ 

изключение само на лицата, които се намиратъ подъ настойничество или подъ законно 

ограничение на дееспособностьта. 

 

Чл. 13. За онези, които се намиратъ подъ настойничество, по непълнолетие, по други 

физически и душевни недостатъци или по други законни причини, искатъ и отговарятъ 

предъ съда техните родители или техните настойници. 

 

За несъстоятелните длъжници искатъ и отговарятъ предъ съда предвидените въ 

търговския законъ лица. 

 

Чл. 12 (14). Правото да се дири и отговаря предъ съда отъ името на разни сдружения, 

съюзи, фондации, обществени учреждения, търговски дружества, кооперативни служения 

и съюзи се определя отъ съществуващите закони, а така също и отъ техните устави. 

 

Чл. 14. Правото да се дири и да се отговаря пред съда отъ името на благотворителни, 

общополезни и духовни учреждения, на търговски дружества, компании и общества се 

определя отъ съществуващи закони и обичаи, а така също отъ уставите и особените 

договори. 

 

КНИГА ПЪРВА 

Производство въ околийските съдилища 
 

Глава I 

Подсъдностъ 
 

Чл. 13 (15). На околийските съдии са подсъдни: 

 

1) Измененъ: З. отъ 30 августъ 1935 г. 1)личните искове, граждански или търговски, 

цената на които не надминава 30.000 лв., освенъ тия, подсъдни на общинския съдъ; 

 

Забележка. (Нова: 3. отъ 12 ноемврий 1934 г.). Подсъдностьта на общинските 

съдилища се определя по особенъ законъ. 

 

2) (Измененъ: 3. отъ 30 августъ 1935 г.) вещните искове, цената на които не надминава 

30.000 лева. 

 

3) владелческите искове и исковете за установяване и упражняване на сервитути, 

предвидени въ закона за имуществата, собственостьта и сервитутите; 

 



4) исковете за поставяне на гранични знаци (чл. 34 отъ закона за имуществата, 

собственостьта и сервитутите).  

 

При определяне цената на иска важатъ правилата, установени въ чл. чл. 102 и 103 на 

този законъ. 

 

Препирня за цената на иска може да се повдига най-късно въ първото по делото 

заседание и то преди разискването по доказателствата и по съществото на делото. 

 

Чл. 15. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.*). На мировите съдии са подсъдни: 

 

* По закона отъ 29 априлъ 1919 г. цифрите въ п. п. 1 и 2 бяха три хиляди лева. 

 

1. личните искове, граждански или търговски, на които цената не надминава 10.000 

лева; 

 

2. вещните искове на които цената не надминава 10.000 лева; 

 

3. владелческите искове, предвидени въ отделъ IV на закона за имуществата, 

собственостьта и сервитутите, и тези по чл. 221 отъ същия законъ. 

 

Чл. 14 (16). Подсъдностьта на отделните околийски съдилища се определя споредъ 

правилата, предвидени за подсъдностьта на отделните областни съдилища. 

 

Чл. 16. (Измененъ: 3. отъ 1 мартъ 1907 год.) Относителната подсъдностъ на мировите 

съдии се определя по правилата, които са предвидени за тази подсъдностъ на окръжните 

съдилища. 

 

Чл. 15 (21, 22). Препирните за подсъдностъ между околийски съдии се решават, по 

частна жалба на заинтересуваната страна, отъ областния съдъ, въ района на който се 

намира околийския съдия, който по-после е приелъ или отказалъ да разгледа делото. 

 

Частната жалба се подава противъ определението на посочения въ ал. 1 околийски 

съдия, чрезъ този последния. Къмъ жалбата се прилага: 1) преписъ отъ нея, който се 

връчва на противната страна и 2) преписъ отъ обжалваното определение. Докато се 

разреши повдигнатата препирня, производството по делото се спира. 

 

Областниятъ съдъ разглежда жалбата въ разпоредително заседание. Определението на 

съда не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 21. (Изменен: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Пререкания за посъдность между мирови 

съдии се разрешаватъ отъ апелативния съдъ, въ района на който се намира мировия съдия 

съ по-рано заведеното дело. 

 

Чл. 22. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Дела за пререкания възникватъ по частна 

жалба, подадена отъ една отъ страните срещу мировия съдия, който по-после е приелъ или 

отказалъ да разгледа делото. Докато се разреши подигнатата препирня, производството по 



това дело се спира. 

 

Глава II 

Предявяване на искъ и призоваване на съдъ 
 

Чл. 16 (23). Искътъ се предявява чрезъ подаване до околийския съдия писмена искова 

молба. 

 

Чл. 23. (Измененъ: 3. отъ 1 мартъ 1907 год.) Искътъ се предявява чрезъ подаване въ 

мировия съдия искова молба, която трябва да бъде писмена. 

 

Чл. 17 (29). Ищецътъ, който основава своя искъ върху писмени доказателства, е 

длъженъ да ги представи най-късно въ първото по делото заседание, иначе на делото се 

дава ходъ безъ тези доказателства. 

 

Ако ищецътъ не е могълъ да представи писмените си доказателства по извинителни 

причини, съдътъ му определя срокъ за тяхното представяне. 

 

Чл. 29. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 г.) Ищецътъ, който основава своя искъ на 

писмени доказателства, е дълженъ да ги представи най-късно въ първото по делото 

заседание. Ако съдътъ намери, че това е било невъзможно или не е станало по 

извинителни причини, дава срокъ за представянето имъ. 

 

Чл. 18 (19). Подсъдниятъ на околийския съдия насрещенъ искъ се предявява писмено 

най-късно до даване ходъ на делото въ първото по него заседание. 

 

Чл. 19. Насрещенъ искъ, който е подсъденъ на мировия съдия, се разглежда отъ тоя 

мирови съдия, комуто е билъ предявенъ първоначалниятъ искъ. 

 

Чл. 19 (32). Страните, свидетелите и другите лица се призоваватъ да се явятъ въ съда, 

въ назначения за гледане на делото день, чрезъ призовки отъ тяхното местожителство. Въ 

бързи случаи съдътъ може да приложи наредбата на чл. 119, ал. 2 . 

 

Страни, които живеятъ въ далечни околии, както и страни, които се състоятъ отъ 

повече лица, могатъ да бъдатъ задължени отъ околийския съдия да посочатъ лице, 

живеещо въ седалището на съда, на което да се връчватъ призовките за тяхъ. 

 

Призовките се подписватъ отъ секретаря на околийския съдия. 

 

Чл. 32. (Измененъ: 3. от 16 юний 1922 год.) Страните, свидетелите и другите лица се 

призоваватъ въ съда, отъ тяхното действително местожителство съ призовки. Въ бързи 

случаи съдътъ може да приложи чл. 217, ал. 2. 

 

Страните, които живеятъ въ далечни околии, както и страни отъ повече лица, могатъ 

да бъдатъ задължени отъ мировия съдия да посочатъ лице въ града, гдето е седалището на 

съда, чрезъ което да се връчатъ призовките за тяхъ. 



 

Призовките се подписватъ отъ секретаря на мировия съдия. 

 

Чл. 20 (31). Когато и девет страни лично се явятъ при околийския съдия, той може, по 

тяхно желание, незабавно да имъ разгледа делото, обаче, безъ да отлага назначените за 

разглеждане въ същия денъ други дела. 

 

Чл. 31. Когато и двете страни лично се явяватъ предъ мировия съдия, той може 

незабавно да имъ разгледа делото, безъ да отлага, обаче, назначените за разглеждане въ 

него день дела. 

 

Глава III 

Особени правила относно исковете за владение 
 

Чл. 21 (48). Владелческите искове трябва да отговарятъ на условията за 

предявяването имъ, предвидени въ отделъ IV на закона за имуществата, собственостьта и 

сервитутите. 

 

Чл. 48. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Владелческите искове трябва да 

отговарятъ на условията за предявяването имъ, предвидени въ отделъ IV на закона за 

имуществата, собственостьта и сервитутите. 

 

Чл. 22 (49, 50). По дела за владение околийскиятъ съдия взема предвидъ документите, 

които удостоверяватъ правото на собственостъ върху недвижимия имотъ, само доколкото 

те установяватъ факта на владението. 

 

Разпитътъ на свидетелите, допуснати за установяване на владението или на неговото 

нарушение, не може да се отнася до самото право на собственость. 

 

Чл. 49. По дела за възстановяване на нарушено владение мировиятъ съдия разглежда 

документите, които удостоверяватъ правото на собственость на недвижимия имотъ до 

толкова, доколкото те установяватъ факта на владението. 

 

Чл. 50. Ако владението или неговото нарушаване се отрича, то разпитътъ на 

свидетелите не може да се отнася до самото право на собственость. 

 

Чл. 23 (51). Искъ за владение не може да бъде съединенъ съ искъ за право на 

собственость. 

 

Чл. 51. Искъ за владение не може да бъде никога съединенъ съ искъ за право на 

собственость. 

 

Чл. 24 (52). Лицето, което е предявило искъ за право на собственость върху 

недвижимъ имотъ, не може да предяви искъ за владение за същия имотъ, освенъ въ случая, 

когато това последното е нарушено насилствено или по скритъ начинъ следъ 

предявяването на иска за право на собственость. 



 

Чл. 52. Лицето, което е предявило искъ за право на собственость, не може следъ това 

да предяви искъ за владение. 

 

Чл. 25 (53). Страните по искъ за владение не могатъ да предявятъ искъ за право на 

собственость, преди да се свърши делото за владението. Ако искътъ за владението е 

решенъ противъ ответника, този последниятъ може да предяви искъ за право на 

собствностъ само следъ като се изпълни въ цялость постановеното противъ него решение. 

 

Но ако ищецътъ по това решение забави изпълнението му, съдътъ, на който е 

подсъдно делото за право на собствность, може да определи за изпълнението на казаното 

решение срокъ, следъ изтичането на който, ако то не бъде приведено въ изпълнение, 

искътъ за право на собственостъ може да бъде предявенъ. 

 

Чл. 53. Ответникътъ по искъ за владение не може да предяви искъ за право на 

собственость, преди са де свърши делото за владението. Ако препирнята за владението е 

решена противъ него, то той може да предяви искъ за право на собственость само следъ 

като се изпълни въ цялость постановеното противъ него решение. 

 

Но ако страната, въ полза на която решението е постановено, забавя изпълнението на 

решението, то съдътъ, който е компетентенъ да разгледа делото за право на собственость, 

може да назначи срокъ за изпълнението, следъ което искътъ за право на собственость се 

приема. 

 

Чл. 26. Когато едно лице е лишено по насилственъ или скритъ начинъ отъ владението, 

каквото и да било то, на недвижимъ имотъ, то може, вместо да предяви искъ по чл. 311 отъ 

закона за имуществата, собственостьта и сервитутите, да подаде молба до околийския 

съдия за възстановяване на владението по административенъ редъ. Молбата трябва да бъде 

подадена най-късно единъ месецъ следъ извършване на нарушението, иначе тя се оставя 

безъ разглеждане. 

 

Околийскиятъ съдия най-късно въ седмодневенъ срокъ отъ получаване на молбата 

проверява по какъвто начинъ намери за добре изложените въ нея обстоятелства, като взема 

по тяхъ и обясненията на нарушителя, ако той е известенъ, и, като се увери въ истиностьта 

имъ, издава, заповедъ за възстановяване на владението, която незабавно се привежда въ 

изпълнение, чрезъ административните власти. 

 

Съ същата заповедъ околийскиятъ съдия може да наложи на нарушителя глоба отъ 

500 до 2.500 лв. 

 

Заповедъ за възстановяване на владение, съгласно този членъ, може да се издаде и 

когато нарушителятъ е неизевстенъ. 

 

(Изменена ал.: 3. отъ 12 ноемврий 1934 г.*)1). 

 

*) Съ изменението отъ 12 номеврий 1934 г. ал. V на чл. 26 , вместо една става три 

алинеи. 



 

1) Стара ал. 5 на чл. 26 . Определението, съ което молбата за възстановяване на 

владението се уважава или не се уважава, не подлежи на обжалване. 

 

Определението на околийския съдия може да се обжалва въ тридневенъ срокъ отъ 

произнасянето предъ председателя на областния съдъ. Обжалването, обаче, не спира 

изпълнението на определението. 

 

Председателятъ на областния съдъ се произнася по жалбата при същите данни въ 

тридневенъ срокъ отъ постъпването въ разпоредително заседание. 

 

Определението на председателя на областния съдъ не подлежи на обжалване. 

 

Съдебните мита по производствата за които е речъ въ този членъ, не се плащатъ при 

подаване на молбата, а се определятъ въ размеръ отъ 50 до 10.000 лв., ако проверката е 

била извършена, и се възлагатъ върху странатата, противъ която е издадено 

определението. 

 

Глава IV 

Отстраняване на околийския съдия 
 

Чл. 27 (54). Околийскиятъ съдия е дълженъ да се отстранява и може да бъде 

отстраненъ отъ страните въ случаите, посочени въ чл. 427. 

 

Чл. 54. Мировиятъ съдия е дълженъ да се отстранява и може да бъде отстраненъ отъ 

страните въ следващите случаи: 

 

1) когато съдията, жена му или роднините му по пряма линия, безъ ограничения, по 

съребърна - роднините му отъ първите четири и сватовете отъ първите три степени, а също 

и ако осиновените отъ тяхъ или осиновителите имъ иматъ участие въ делото; 

 

2) когато съдията по данните въ делото, се намира съ една отъ страните въ съдружие 

или може да стане отговоренъ за вреди и загуби; 

 

3) когато съдията или жена му или децата му са длъжници или кредитори на една отъ 

страните; 

 

4) когато съдията или жена му са наследници на една отъ страните; 

 

5) когато съдията е настойникъ на едного отъ съдещите се или управлява делата му, 

или когато съдещиятъ се гледа, или управлява делата и имота на съдията; 

 

6) (Измененъ: 3. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато между съдията, жена му, техните 

възходящи и низходящи роднини и една отъ страните има заведено гражданско или 

углавно дело преди делото, отъ производството на което съдията се отстранява; а ако или 

то е свършено, то когато отъ свършването и изпълнението му до предявяването отвода за 



отстраняване на съдията е изтекло не повече отъ шестъ месеци, и 

 

7) когато съдията е давалъ съвети по делото; когато е билъ повереникъ по него; когато 

е давалъ показания по него, като свидетель, когато е билъ експертъ по него. 

 

Чл. 28 (55). Молбата за отстраняване на околийския съдия, съ изложение на 

основанията, трябва да бъде заявена не по-късно отъ първото заседание по делото. 

 

Тази молба може да се заяви отъ страните въ течение на производството, ако 

причините за отстраняването са възникнали отпосле. 

 

Чл. 55. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Молбата за отстранение на мировия 

съдия, съ изложение на основанията, трябва да е заявена не по-късно отъ първото 

заседание по делото. 

 

Тази молба може да се заяви отъ страните и въ течение на производството, ако 

причините за отстранението са възникнали отпосле. 

 

Чл. 29 (56). Ако околийскиятъ съдия признае причините, поради които се иска 

неговото отстранение, уважителни, представя подадената до него искова молба съ 

всичките й приложения на председателя на областния съдъ, който препраща делото за 

разглеждане на другъ околийски съдия. 

 

Чл. 56. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Мировиятъ съдия, като признае 

причините за отстранението правилни, представя подадената нему искова молба съ 

всичките й приложения на председателя на окръжния съдъ, който препраща делото за 

разглеждане на другъ мирови съдия. 

 

Чл. 30 (57). Противъ определението на околийския съдия, съ което той признава 

предявените за отстранението му причини неуважителни, може да се подава частна жалба 

до областния съдъ въ тридневенъ срокъ отъ деня на постановяването му. Жалбата се 

подава въ единъ екземпляръ. 

 

Областниятъ съдъ разглежда жалбата въ разпоредително заседание. Определението на 

съда не подлежи на обжалване. 

 

Ако областниятъ съдъ намери, че молбата за отстранението на околийския съдия е 

неоснователна, и че молителятъ въ случая е билъ недобросъвестенъ, налага на този 

последния глоба отъ 100 до 1.000 лева. 

 

Чл. 57. (Измененъ: 3. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на мировия съдия, съ 

което признава предявените за отстранението причини неуважителни, може да бъде 

обтъжено отъ тъжителя съ частна жалба въ тридвевенъ срокъ по реда на чл. чл. 697 до 704. 

Жалбата се подава въ единъ екземпляръ. 

 

Глава V 



Разглеждане на делата 
 

Чл. 31 (253). Въ първото по делото заседание страните са длъжни да разяснятъ 

фактическата страна на делото, да направятъ и обосноватъ всичките си искания 

възражения и да посочатъ доказателствата, които ги подкрепятъ. 

 

Околийскиятъ съдия може да указва на страните, че за някои съществени за решаване 

на делото обстоятелства те не посочватъ никакви или посочватъ недостатъчни 

доказателства. 

 

Следъ това околийскиятъ съдия определя кои отъ представените или посочените 

доказателства се допускатъ и по кой начинъ да стане тяхното събиране. 

 

Чл. 253. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ първото заседание страните са 

длъжни да разяснятъ ясно и положително както фактическата страна на делото, тъй и 

основанията на своите искания и възражения и да посочатъ доказателствата, които ги 

подкрепятъ. Отъ своя страна съдътъ може да указва на страните, че за някои съществени за 

разрешението на делото обстоятелства те не посочватъ никакви или посочватъ 

недостатъчни доказателства. 

 

Следъ това съдътъ определя, кои отъ посочените или представени по рано или въ това 

заседание доказателства се допускатъ и по кой редъ и начинъ да стане тяхното събиране. 

 

Ако страните посочатъ или представляватъ писмени доказателства, съдътъ, следъ като 

изслуша явилите се отъ тяхъ, определя, отъ кои документи те трябва да представятъ 

преписи за противната страна, въ колко екземпляра и въ какъвъ срокъ. Преписите се 

заверяватъ отъ страната, която ги представлява. 

 

Чл. 32 (39). При разглеждане на делото околийскиятъ съдия предлага на страните да 

се спогодятъ, като имъ посочва възможните споредъ него начини за това и пристъпва къмъ 

постановяване на решение само въ случай, че не успее да ги спогоди. 

 

Чл. 39. Следъ устните обяснения на страната, мировиятъ съдия предлага имъ да 

прекратят делото съ помирение, като имъ показва действителните, по негово мнение, 

способи. Мировиятъ съдия е обязанъ да вземе мерки за склоняване на страните на 

помирение и въ време на разглеждане на делото, и само въ случай на несполука, пристъпва 

да постанови решение. 

 

Чл. 33 (40). Ако страните се спогодятъ, съставя се за това протоколъ, въ който се 

отбелязватъ условията и предметътъ на спогодбата. Протоколътъ се подписва отъ съдията 

и се приподписва отъ страните. 

 

Този протоколъ не подлежи на обжалване предъ повторенъ съдъ и има сила на влязло 

въ законна сила решение. Това се изпълнява по общия редъ. 

 

Ако спогодбата се отнася за частъ отъ спора, съставя се протоколъ само за тази часть, 



а за неспогодената часть делото се продължава. 

 

Чл. 40. Въ случай че страните се помирятъ, съставя се протоколъ, въ който се 

забелязва основанието и условията на помирението; този протоколъ, подписанъ отъ 

съдията и приподписанъ отъ страните, не подлежи на обтъжване предъ по-горенъ съдъ и 

има сила на влязло въ законна сила решение. Той се изпълнява на общо основание. 

 

Ако спогодбата се отнася за часть отъ спора, съставя се протоколъ само за нея, а за 

неспогодената часть делото продължава. 

 

Чл. 34 (47). Въ случаите, за които няма предвидени особени правила, околийскиятъ 

съдия се ръководи отъ правилата за производството предъ областните съдилища, съ 

изключение на ония отъ тяхъ, които предписватъ размяна на книжа между страните и 

приподписване на исковата молба отъ адвокатъ. 

 

Чл. 47. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1911 год. и З. отъ 16 юний 1922 год.). Въ случаите, 

за които няма предвидени правила въ настоящата книга, мировиятъ съдия се ръководи отъ 

правилата на производството предъ окръжните съдилища, безъ тези обаче, които налагатъ 

размяна на книжа между страните, ако настоящата книга не предвижда това. 

 

Глава VI 

Постановяване на решението 
 

Чл. 35 (107). При постановяване на решението околийскиятъ съдия се ръководи отъ 

правилата за решенията на областните съдилища, доколкото въ тази глава не са 

предвидени особени правила. 

 

Чл. 107. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) При постановяване на решението 

мировиятъ съдия се ръководи отъ правилата за решенията на окръжните съдилища, 

доколкото въ настоящата глава не е постановено друго. 

 

Чл. 36. Околийскиятъ съдия не пише мотиви по решения, които не подлежатъ на 

обжалване. 

 

Чл. 37 (112 - 114). По дела, решени окончателно, околийскиятъ съдия, по искане на 

осъдената страна, която няма налични средства, за да внесе присъдената съ решението 

парична сума, може да разсрочи изплащането, споредъ размера на иска и споредъ 

възможностите на длъжника да плаща. 

 

Ако длъжникътъ, следъ даденото му на основание на предходната алинея 

разсрочване, бъде неточенъ въ изплащането, околийскиятъ съдия, по молба на ищеца, 

разпорежда за незабавно заплащане на цялата неизплатена сума. 

 

Чл. 112. По дела, решени окончателно мировиятъ съдия назначава срокъ, въ който се 

предоставя на съдебната страна доброволно да ги изпълни. 

 



Чл. 113. Въ случай, че осъдената страна няма никакви наръчни средства, за да внесе 

присъдената съ решението парична сума, мировиятъ съдия може да разсрочи изплащането 

на определени срокове, споредъ количеството на иска и споредъ способите на длъжника за 

изплащането, за което, по желанието на страните, дава имъ и свидетелство. 

 

Чл. 114. Длъжникътъ, който се е показалъ неточенъ въ изплащането, следъ стореното 

нему, на основание на предидущия членъ разсрочване, подпада, по просба на ищеца, по 

разпореждане на мировия съдия, на незабавно заплащане на всичката присъдена сума. 

 

Чл. 38 (105, 106). Околийскиятъ съдия, по молба на ищеца, може да поиска отъ 

ответника, който временно пребивава въ неговия участъкъ и обжалва решението му, да 

представи залогъ или поръчителство, съразмерно съ присъдената сума. 

 

Ако ответникътъ не изпълни това искане, околийскиятъ съдия издава на ищеца 

заповедъ за обезпечение въ размеръ на присъдената му съ решението сума. 

 

Чл. 105. Мировиятъ съдия има право, по просбата на ищеца, да поиска отъ ответника, 

който временно пребивава въ мировия участъкъ и иска да обжалва решението, да 

представи залогъ или поръчителство. 

 

Чл. 106. Ако ответникът не изпълни това искане мировиятъ съдия има право да 

наложи секвестъръ на движимото имущество на ответника, съразмерно съ присъдената отъ 

него сума. 

 

Глава VII 

Обжалване решенията на околийските съдии 
 

Чл. 39 (128). Изменена ал.: 3. от 12 ноемврий 1934 г. 1) Решенията на околийските 

съдии по лични искове и по вещни искове за движими имоти, цената на които искове не 

надминава 2.000 лв., са окончателни и не подлежатъ на обжалване. 

 

(Изменена алинея: 3. отъ 12 ноемврий 1934 г. 2) Решенията на същите съдии по 

всички други искове могатъ да бъдатъ обжалвани по въззивенъ редъ въ двуседмиченъ 

срокъ, считанъ отъ деня на съобщението на страната, че решението е приготвено, или отъ 

обнародването на съобщението, когато местожителството на страната е неизвестно. 

 

(Нова алинея: 3. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Решенията на околийския съдия по спорове, 

решени възъ основа: 1) само на самопризнание; 2) само на решителна клетва; 3) само на 

записъ на заповедъ или на друго, или само на друго писмено доказателство, когато 

истинностьта на тия доказателства и основателностьта на иска не са били оспорени, 

подлежатъ на обжалване само по касационенъ редъ. 

 

1) Стара ал. I на чл. 39 (128). Решенията на мировите съдии по лични искове и по 

вещни искове за движими имоти, цената на които искове не надминава 1.000 лв., са 

окончателни и не подлежатъ на обжалване. 

 



2) Стара ал. II на чл. 39 (128). Решението на същите съдии по всички други искове 

могатъ да бъдатъ обжалвани по въззивенъ редъ въ двуседмиченъ срокъ, считанъ отъ деня 

на произнасяне на решението или отъ съобщаването му на неприсъствувалата страна, 

когато е неприсъствено, или пъкъ отъ обнародването му когато е неизвестно 

местожителството на страната. 

 

Чл. 128. (Измененъ: З. от 7 мартъ 1897 год. и З. от 16 юний 1922 год.*) Решенията на 

мировите съдии по искове, цената на които надминава 2.000 лева или които не подлежатъ 

на оценка, могатъ да се обжалватъ по апелативен редъ, предъ окръжните съдилища въ 

двунеделенъ срокъ отъ деня на произнасянето резолюцията, а по-неприсътствените 

решения - от деня на съобщаването преписъ отъ тяхъ. По искове, цената на които не 

надминава 2.000 лева, решенията на мировите съдии са окончателни и страните иматъ 

право да ги обжалватъ само по касационенъ редъ. Ако лични искове (чл. 15, п. 1), цената 

на които не надминава 300 лева, решенията на мировите съдии не подлежат и на 

касационно обжалване. 

 

*) По законъ от 29 априлъ 1919 год., цифрата е 300 лева. 

 

Чл. 40 (130). Възивната жалба е писмена и се подава чрезъ околийския съдия, който е 

постановилъ решението. 

 

Наредбите на този законъ относно въззивното обжалване на решенията на областните 

съдилища важатъ и за въззивното обжалване решенията на околийските съдии. 

 

Чл. 130. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Къмъ въззивната жалба се прилагатъ 

пресписи от нея за противната страна. 

 

Същото важи и за насрещната въззивна жалба. 

 

Глава VIII 

Редътъ на въззивното производство въ областните 

съдилища 
 

Чл. 41 (129, 136, 142). Следъ като въззивната жалба заедно съ цялото производство по 

делото постъпи въ областния съдъ, председательтъ на съда внася делото въ 

разпоредително заседание, ако страните са направили искания за представяне на нови 

доказателства. Въ това заседание съдътъ се произнася по допускането на посочените от 

страните нови доказателства. Съдътъ обаче може да постанови да остави разрешението на 

този въпросъ да стане въ първото по делото заседание, ако намери, че е необходимо да се 

чуятъ обясненията на страните по посочените отъ тяхъ доказателства. Въ такъвъ случай за 

първото по делото заседание, се призоваватъ и свидетелите и вещите лица, като страната, 

която е искала призоваването на такива, е длъжна, по покана и въ определенъ отъ съда 

срокъ, да внесе нуждните разноски за тяхното възнаграждение. Иначе те не се призоваватъ 

и ще се счита, че страната, която не е внесла тези разноски се е отказала отъ това си 

доказателно средство. 



 

След това председательтъ на съда назначава деня за гледане на делото и призовава за 

този денъ страните и другите лица по делото. 

 

Въ първото по делото заседание страните могатъ да посочватъ нови доказателства 

само ако тези последните са толкова важни, че безъ тяхното събиране не би могло да се 

издаде правилно решение. Въ този случай, независимо отъ изхода на делото, разноските по 

отлагането му ако такова стане, се възлагатъ върху страната, която е поискала това 

доказателство. Въ предвидения въ тази алинея случай другата страна също може въ 

определенъ отъ съда срокъ да представи доказателства за противното. 

 

Въ по-нататъшното производство по делото областниятъ съдъ се ръководи както отъ 

правилата за разглеждане на делото по въззивъ въ апелативния съдъ (чл. чл. 499 - 506), тъй 

и отъ правилата на общото производство въ областните съдилища. 

 

Чл. 129. (Измененъ: З. отъ 29 априлъ 1919 год.). Предявяване на нови искания не се 

допуска въ въззивната жалба; нови доказателства могатъ да се поискатъ най-късно въ 

първото по делото заседание. 

 

Чл. 136. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.). Неявяването на страните въ заседанието 

на окръжния съдъ не спира разглеждането на делото. Страната, която би се явила, се 

допуска да представи своите обяснения въ отсъствието на другата. 

 

Чл. 142. Въ всичките случаи, за които не са постановени въ предидущите членове 

особени правила за производството на делата по въззивенъ редъ въ окръжния съдъ, 

прилагатъ се правилата за производството предъ мировите съдии. 

 

Чл. 42 (139). Следъ изслушване обясненията на страните, председательтъ на съда ги 

поканва да свършатъ делото съ спогодба. 

 

Чл. 139. Председателятъ на съда е дълженъ да склонява страните на помирение. 

 

Чл. 43. Когато областниятъ съдъ потвърждава решението на околийския съдия по 

дело, въ което цената на иска не надминава 5.000 лева, той може въ решението си да се 

позове на ония мотиви отъ решението на околийския съдия, съ които е съгласенъ. 

 

Чл. 44 (143). Въззивните решения на областния съдъ са окончателни и подлежатъ на 

изпълнение. 

 

Противъ тези решения може да се подава до Върховния касационенъ съдъ касационна 

жалба само тогава, когато те са постановени по искове, цената на които надминава 

10.000*) лева или които не подлежатъ на оценка. Въ тоя случай важи цената на иска въ 

втората инстанция*). 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 юлий 1932 г. **) Възивните решения на областните съдилища по 

искове за нарушено владение подлежатъ на касационно обжалване само когато тия искове 

са придружени съ искъ за вреди и загуби по-големи отъ 10.000*) лева. 



 

Чл. 143. Решенията на окръжния съдъ се считатъ окончателни и подлежатъ на 

изпълнение. 

 

*) Съ законъ отъ 2 априлъ 1942 г. е постановено: § 1. Въ чл. 44, ал. II, числото "5.000" 

става "10.000". Въ края на същата алинея се прибавя следното предложение: 

 

"Въ тоя случай важи цената на иска въ втората инстанция". Въ третата алинея на 

същия членъ числото "5.000" става "10.000". 

 

**) Ал. III на чл. 44 е прибавена съ законъ за изменение и допълнение на закона за 

облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 г. 

 

КНИГА ВТОРА 

ПРОИЗВОДСТВО ВЪ ОБЛАСТНИТЕ СЪДИЛИЩА 
 

Глава I. 

Подсъдностъ 
 

Чл. 45. (149). На областния съдъ, като на първа инстанция, са подсъдни всичките 

граждански и търговски искове, които не подпадатъ подъ ведомството на околийските 

съдии и на другите съдилища. 

 

Чл. 149. На окръжния съдъ, като на първа инстанция, са подсъдни всичките 

граждански и търговски искове, които не подлежатъ подъ ведомството на мировите съдии 

и на другите особени съдилища. 

 

Чл. 46 (150, ал. 1). Искътъ, по общо правило, се предявява въ онзи съдъ, въ областьта 

на който ответникътъ има своето местожителство. Отъ това правило се изключватъ 

изрично посочените въ закона случаи, въ които за подсъдностьта са установени особени 

правила. 

 

Чл. 150 (ал. 1). Искътъ, по общо правило, се предявява въ онзи окръженъ съдъ, въ 

окръга на който ответникътъ има постоянното си местожителство. Отъ това правило се 

изключватъ изрично показаните въ закона случаи, въ които за подсъдностьта са 

устонавени особени правила. 

 

Чл. 47. (150, ал. II). Граждански искъ за вреди и загуби, причинени отъ престъпно 

деяние, заявенъ отделно отъ наказателното дело въ гражданския съдъ, се предявява по 

местоизвършването на престъпното деяние или по местожителството на обвиняемото 

лице. 

 

Чл. 150, (ал. II). Граждански искъ за вреди и загуби, причинени отъ престъпно деяние, 

заявенъ отделно отъ углавното дело въ гражданския съдъ, се предявява по 

местоизвършването на престъпното деяние или по местожителството на обвиняемото 



лице. 

 

Чл. 48 (151). За местожителство се счита мястото, гдето лицето има главното 

седалище на своите работи и на своите интереси или гдето то има своето обикновено 

жилище. 

 

Чл. 151. Постоянното местожителство се счита тамъ, гдето лицето по своите занаятия, 

занаятъ или по своето имущество, както и по гражданската си служба, има оседлостъ или 

домашно обзаведение. 

 

Чл. 49 (152). За местожителство на военните лица се счита мястото на постоянното 

квартируване на военната часть, къмъ която те се числятъ. 

 

Това правило не се прилага за такива военни лица, които само отслужватъ военната си 

тегоба. 

 

За военните лица, които принадлежатъ къмъ часть отъ войската, която не квартирува 

въ пределите на Царството, се счита, че иматъ своето местожителство въ последното място 

въ Царството, гдето е квартирувала тяхната часть. 

 

Чл. 152. За военните лица, относително подсъдностьта, за постоянно местожителство 

се счита мястото за постоянното квартируване. 

 

Това правило не се прилага и за такива военни лица, които само отслужватъ военната 

тегоба или които не могатъ да иматъ самостоятелно местожителство. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Военните лица, които принадлежатъ къмъ 

частъ отъ войската, която не квартирува въ пределите на Царството, се считатъ да иматъ 

своето местожителство, по отношение на подсъдностьта, въ последното място въ 

Царството, гдето е квартирувала тяхната часть. 

 

Чл. 50 (152а). Български поданици, които се ползуватъ съ правото на вънземство, и 

чиновниците на българските легации, които служатъ въ странство, си запазватъ 

местожителството, което са имали въ Царството. Въ отсъствие на подобно 

местожителство, столицата на Царството се счита за тяхно местожителство. 

 

Чл. 152а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Български поданици които се ползуватъ съ 

правото на екстериториалностъ и чиновниците на българските агентства, които служатъ въ 

странство, си запазватъ, по отношение на подсъдностьта, местожителството, което са 

имали въ Царството. Въ отсъствие на подобно местожителство, столицата на Царството се 

счита за тяхно местожителство. 

 

Чл. 51 (153). Жената, докато не е разведена, има за местожителство онова на своя 

мъжъ. 

 

Законните деца иматъ за местожителство онова на своя баща, незаконородените - 

местожителството на своята майка, а осиновените, ако са непълнолетни - 



местожителството на осиновителите си. 

 

Когато местожителството на мъжа е въ чужбина и жената не го е последвала или се е 

върнала да живее въ Царството, тя има самостоятелно местожителство, което се счита за 

местожителство и на живущите при нея непълнолетни деца. 

 

Чл. 153. Жената, догдето не е разведена отъ мъжа си, относително подсъдностьта, за 

местожителство има местожителство на мъжа. 

 

Законните деца, относително подсъдностьта, иматъ за местожителство онова на 

бащата, а незаконнородените - местожителството на майката. 

 

Чл. 52 (154). Подсъдностьта на лице, което няма местожителство, се определя по 

мястото, гдето е имало последното местожителство въ Царството или гдето бъде заварено 

отъ ищеца. 

 

Чл. 154. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Подсъдносьта на лице, което няма 

постоянно местожителство, се определя по неговото местопребиваване въ Царството; ако 

такова няма - по мястото, гдето е имало последното местожителство или гдето бъде 

заварено отъ ищеца. 

 

Чл. 53 (155). Исковете за установяване съществуването или неъществуването на 

единъ договоръ или на едно задължение, за изпълнението или унищожението имъ и за 

вреди и загуби отъ пълното имъ или частично неизпълнение са подсъдни на съда въ 

мястото, гдето трябва да се изпълни договорътъ или задължението, или по 

местожителството на ответника. 

 

Чл. 155. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Исковете за установяване 

съществуването или несъществуването на единъ договоръ или задължение, за 

изпълнението или унищожението на такъвъ, за вреди и загуби отъ пълното или частично 

неизпълнение, са подсъдни на съда въ мястото, гдето трябва да се изпълни спорното 

задължение или по местожителството на ответника. 

 

Чл. 54 (156). Искъ противъ ответникъ, който не живее въ пределите на Царството, или 

който има местожителството си въ него, но то не е известно на ищеца, се предявява по 

мястото, гдето се намира неговъ недвижимъ имотъ въ Царството; ако ли ответникътъ не 

притежава такъвъ имотъ или този имотъ е неизвестенъ на ищеца, въ такъвъ случай искътъ 

може да се заведе по местоизвършването или местоизпълнението на задължението, отъ 

което той произтича или по мястото, гдето живее самиятъ ищецъ или пъкъ, ако 

ответникътъ е живялъ въ Царството, по последното му местожителство въ него. 

 

Чл. 156. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Искъ противъ ответникъ, който не 

живее въ пределите на Царството или на когото местожителството, макаръ да има такова 

въ пределите му, не е известно на ищеца, се предявява по мястото, гдето се намира неговъ 

имотъ въ Царството; ако ли ответникътъ не притежава такъвъ имотъ или този е 

неизвестенъ на ищеца, последниятъ може да начене иска си по местоизвършването или 

местоизпълнението на обязателството, отъ което е възникналъ искътъ, или по мястото, 



гдето той самъ живее, а ако ответникътъ е живялъ въ Царството и по последното му 

местожителство въ него. 

 

Чл. 55 (157). Ответникътъ, който е привлеченъ на съдъ по предходния членъ и има 

местожителство или недвижимъ имотъ въ Царството, може чрезъ предявяване на отводъ за 

неподсъдностъ най-късно въ първото съдебно заседание предъ първоинстанционния съдъ, 

въ което се е явилъ или за което е получилъ лично призовка, да поиска да се пренесе 

делото му въ съда, въ областьта на който той има това си местожителство или недвижимия 

си имотъ. 

 

Чл. 157. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 г.). Ответникътъ, който е привлеченъ на съдъ 

по горния (156) членъ и има постоянно местожителство или недвижимъ имотъ въ 

Царството, може, чрезъ предявяване отводъ за неподсъдностъ най-късно въ първото 

съдебно заседание предъ първостепенния съдъ, въ което се е явилъ или за което е 

получилъ лично призовка, да поиска да се пренесе делото му въ съда, въ окръга на който 

той има това си местожителство или недвижимия си имотъ. 

 

Чл. 56 (158). Всички видове искове, които се отнасятъ до недвижими имоти, се 

предявяватъ въ мястото, гдето се намиратъ тия имоти. 

 

По исковете, които иматъ за предметъ поземлени или лични сервитути, подсъдностьта 

се определя споредъ местонахождението на служащия или обременения имотъ. Личните 

искове, произходящи отъ такива сервитути, могатъ да се предявяватъ въ същия съдъ. 

 

На съда по местонахождението на недвижимия имотъ са подсъдни също и личните 

искове, които се предявяватъ срещу собственика или владелеца на недвижимото 

имущество въ това имъ качество, както и исковете за причинена повреда на недвижимото 

имущество или на неговите принадлежности и исковете за обезщетение по причина на 

отнемане на недвижимото имущество. 

 

Чл. 158. Всякакви искове, които се отнасятъ до недвижими имоти, се предявяватъ въ 

мястото, гдето се намират тия имоти. 

 

(Нова алинея: З. отъ мартъ 1907 год.). По исковете, които иматъ за предметъ 

поземлени или лични сервитути, подсъдностьта се определя, споредъ местонахождението 

на служащия или обременения имотъ. 

 

На съда по местонахождението на недвижимия имотъ са подсъдни и личните искове, 

що се предявяватъ срещу собственика или владелеца на недвижимото имущество въ това 

имъ качество, исковете за причинена повреда на недвижимото имущество или на неговите 

принадлежности и исковете за обезщетение по причина отнемането на недвижимото 

имущество. 

 

Чл. 57 (159). Въ съда по местонахождението на недвижимото имущество се 

предявяватъ както ипотечните искове, тъй и тези за признаване съществуването или 

несъществуването или погасяването на ипотеката. Въ същия съдъ могатъ да бъдатъ 

предявени и личните искове между страните, произхождащи отъ ипотеката. 



 

Чл. 159. (Замененъ: З. отъ 1 март 1907 год.). Въ съда по местонахождението на 

недвижимото имущество може, заедно съ иска за погасяване на ипотеката, да се предяви 

искъ за изплащане на вземането и заедно съ иска за установяване на личния сервитутъ - 

искъ за изплащане на изтекли падежи. 

 

Чл. 58 (160). Искове срещу лица, които живеятъ на едно място при условия, които по 

своето естество показватъ, че тия лица са въ това място за по-продължително пребиваване, 

като: слугите, работниците, калфите, студентите, учениците и чираците са подсъдни на 

съда въ мястото, гдето пребиваватъ, когато исковете се отнасятъ за парични вземания или 

за движими вещи. 

 

Това правило се прилага и спрямо ония военни лица, които служатъ, за да отбиватъ 

военната си тегоба или които не могатъ да иматъ самостоятелно местожителство, като 

исковете срещу тяхъ са подсъдни на съда, гдето е гарнизонътъ. 

 

Чл. 160. (Замененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Искове срещу лица, които живеятъ на 

едно място при условия, които по своето естество показватъ, че тия лица са въ това място 

за по продължително пребиваване, като: слугите, работниците, калфите, студентите, 

учениците и чираците, са подсъдни на съда въ мястото, гдето пребиваватъ, когато исковете 

иматъ за предметъ имуществени интереси. 

 

Това правило се прилага и на ония военни лица, които служатъ само, за да отбиватъ 

военната си тегоба, или които не могатъ да иматъ самостоятелно местожителство, въ този 

смисълъ, че съдътъ на мястото, гдето е гарнизонътъ, замества съда на местопребиваването. 

 

Чл. 59 (161). Искове за наследство, спорове на наследници, както помежду имъ, така и 

противъ инстинностьта и действителностьта на завещания, а така също и искове за делба 

на наследство се предявяватъ въ онзи съдъ, въ областьта на който се е открило 

наследството. Въ същия съдъ се предявяватъ исковете къмъ незаетото наследство въ 

лицето на попечителя му. 

 

Ако наследодательтъ е български поданикъ и по време на смъртьта си не е ималъ 

местожителство въ Царството, горните искове могатъ да се предявятъ по последното 

негово местожителство или предъ съда въ Царството, въ района на който се намиратъ 

негови имоти. 

 

Чл. 161. Искове за наследство, препирни на наследници, както помежду си, така и 

противъ инстинностьта и действителностьта на завещания, а така също и искове за делба 

на наследство, се предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга на който се е открило наследството. 

Въ същия съдъ се предявяватъ искове къмъ незаетото наследство въ лицето на попечителя 

му, когато се няма предвидъ встъпивши въ владение наследниците. 

 

Чл. 60 (162). Искове за унищожение на извършена делба на наследство се 

предявяватъ въ онзи съдъ, който е извършилъ делбата. 

 

Чл. 162. Искове срещу делба на наследство се предявяватъ въ онзи съдъ, при който 



делбата е била извършена. 

 

Чл. 61 (163). Искъ, който се отнася до ответници, които живеятъ въ разни съдебни 

области, или до недвижимъ имотъ, намиращъ се въ разни съдебни области, се предявява, 

по изборъ на ищеца въ едно отъ съдилищата, на които е подсъдно делото. 

 

Ответникъ, който няма местожителството си въ областьта, гдето е заведено делото, 

може да предложи най-късно въ първото по делото заседание клетва на ищеца въ смисълъ, 

че той не е подставилъ другите ответници, по местожителството, на които е заведенъ 

искътъ, за да се измени подсъдностьта на делото. Тази клетва не може да се повръща. 

Неприлагането й има за резултатъ прекратяване на делото по неподсъдностъ или 

прилагане постановлението на ал. 2 на чл. 368 . 

 

Чл. 163. Искъ, който се отнася до ответници, които живеятъ въ разни съдебни окръзи, 

или до недвижими имоти, находящи се въ разни окръзи, се предявява, по усмотрението на 

ищеца, въ което и да е отъ съдилищата, на което може да бъде подсъдно делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.). Ответникъ, който няма местожителството си 

въ окръга, гдето е заведено делото, може да предложи най-късно въ първото по делото 

заседание клетва на ищеца въ смисълъ, че той не знае какво другите ответници, по 

местожителство на които е заведенъ искътъ, съ подставени лица за да се измени 

подсъдностьта на делото. Тази клетва не може да се повръща. Неполагането й има за 

следствие прекратяване на делото по неподсъдностъ или прилагане постановлението на ал. 

2 отъ чл. 528. 

 

Чл. 62 (165). Искъ срещу държавното съкровище се предявява въ онзи съдъ, въ 

областьта на който се намира учреждението, отъ отношенията съ което произтича 

предявениятъ искъ. 

 

Чл. 165. Искове срещу държавното съкровище се предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга 

на който се намиратъ учрежденията, които са определени да представляватъ държавното 

съкровище предъ съдилището. 

 

Чл. 63 (166). Искове противъ съюзи, дружества и сдружения се предявяватъ въ онзи 

областенъ съдъ, въ областьта на който се намира тяхното управление или фирма; а по 

договори, сключени съ техните местни клонове, кантори или агенти, исковете могатъ да се 

предявятъ и по мястото, гдето се намиратъ тия клонове, кантори и агенти. 

 

Чл. 166. Искове противъ компании, общества и дружества се предявяватъ въ онзи 

окръженъ съдъ, въ окръга на който се намира тяхното управление или фирма; а по 

договори, сключени съ техните местни кантори или агенти, исковете могатъ да се 

предявяватъ и по мястото, гдето се намиратъ тия кантори и агенти. 

 

Чл. 64 (167). Искове по спорове между съдружници за неизпълнение на договоръ или 

за взаимни сметки по неговото изпълнение, а също и искове къмъ прекратили своите 

действия дружества, сдружения или съюзи отъ страна на техни членове или на трети лица, 

се предявяватъ въ онзи съдъ, въ областьта на който се намира или се е намирало 



седалището на дружеството, сдуржението или съюза преди почването на спора. 

 

Чл. 167. По препирни на съдружници между себе си за неизпълнение на договоръ или 

за взаимни сметки по неговото изпълнение, а така също по искане на участници и частни 

лица къмъ дружества или компании, които са прекратили своите действия, исковете се 

предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга на който се намира или се е намирало дружеството 

или компанията преди почването на препирнята. 

 

Чл. 65 (168). Искове, които произтичатъ отъ отношения по управление на имоти или 

на търговски или на индустриални заведения и се възбуждатъ отъ собственика срещу 

управляващия или пъкъ отъ управляващия срещу собственика, се предявяватъ въ онзи 

областен съдъ, гдето е действувало управлението. 

 

Чл. 168. Искове, които възникватъ изъ отношения по управлението на имоти и се 

възбуждатъ отъ собственика на имота срещу управляващия, или пъкъ отъ управляващия 

срещу собственика, се предявяватъ въ онзи окръженъ съдъ, гдето е действувало 

управлението. 

 

Чл. 66. Искъ, който, споредъ установените въ чл. чл. 64 и 65 правила, би билъ 

подсъденъ на чуждестраненъ съдъ, може, ако страните се намиратъ въ Царството, да бъде 

предявенъ въ местния съдъ по местожителството или местопребиваването на ответника. 

 

Чл. 67 (169). Всичките искове противъ несътоятеленъ длъжникъ се предявяватъ въ 

онзи съдъ, при който е образувано делото за неговата несъстоятелность. 

 

Чл. 169. Всичките искове противъ несъстоятеленъ длъжникъ се предявяватъ въ онзи 

съдъ, при който се произвежда делото за неговата несъстоятелность. 

 

Чл. 68 (171). Насрещниятъ искъ е подсъденъ на онзи съдъ, въ който е предявенъ 

първоначалниятъ искъ, ако само той по рода си не е подсъденъ на другъ съдъ. 

 

Чл. 171. Насрещниятъ искъ е подсъденъ на онзи съдъ, въ който е предявенъ 

първоначалниятъ искъ, ако само той по рода си не е подсъденъ на другъ съдъ. 

 

Чл. 69 (172). Когато сключватъ договоръ страните могатъ да определятъ единъ 

първоинстанционенъ съдъ, въ който да предявяватъ исковете си, които би възникнали 

помежду имъ по този договоръ или по изпълнението му. 

 

Чл. 172. Когато сключватъ договоръ, страните могатъ да определятъ единъ 

първостепененъ съдъ, въ който ще предявятъ препирните, които би възникнали по между 

имъ по този договоръ и по изпълнението му. 

 

Чл. 70 (173). По всички дела, съ изключение на онези за недвижими имоти, страните 

могатъ, по взаимно съгласие да избератъ за решаване на споровете имъ и не онзи областен 

съдъ, комуто делото е подсъдно по общия редъ за подсъдностьта. 

 

Чл. 173. По всички дела, съ изключение на онези за недвижими имоти, страните 



могатъ по взаимно съгласие, да избератъ за разрешение на препирнята си и не онзи 

окръженъ съдъ, комуто делото е подсъдно по общия редъ за подсъдностьта. 

 

Чл. 71 (173а). Решението на областния съдъ не може да се оспорва само затова, че 

искътъ, по който то е постановено, е билъ подсъденъ на околийския съдия. 

 

Когато, споредъ правилата на материалната подсъдностъ на съдилищата, 

неподсъдностьта на единъ съдъ е призната съ влязло въ законна сила определение, това 

определение е задължително за съда, предъ който следъ това искътъ се предявява. 

 

Чл. 173а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Решението на единъ окръженъ съдъ не 

може да се оспорва само затова, че искътъ, по който то е поставено, е билъ подсъденъ на 

мировия съдия. 

 

Когато, по правилата на материалната подсъдностъ на съдилищата, неподсъдностьта 

на единъ съдъ е призната съ влязло въ законна сила определение, това определение е 

задължително за съда, предъ който следъ това искътъ ще се предяви. 

 

Глава II 

Препирни за подсъдностъ и редътъ на тяхното 

разрешаване 
 

ДЕЛЪ I 

Препирни между съдилища 
 

Чл. 72 (174). Всеки съдъ самъ решава, подлежи ли предявениятъ искъ на разглеждане 

отъ него. Въ никакъвъ случай той не бива да представя на по-горенъ съдъ разрешаването 

на този въпросъ. 

 

Чл. 174. Всяко съдебно място само си решава, подлежи ли предявениятъ искъ на 

неговото ведомство, и въ никакъвъ случай то не бива да представя на по-горенъ съдъ да му 

разреши съмненията. 

 

Чл. 73 (175). Препирнята за подсъдностъ между областни съдилища или пъкъ между 

областни и околийски съдилища се разрешава, по частна жалба отъ заинтересуваната 

страна, отъ онзи апелативенъ съдъ, къмъ чийто районъ принадлежатъ тези съдилища. Ако 

ли пъкъ те принадлежатъ къмъ районите на различни апелативни съдилища, препирнята за 

подсъдностъ се разрешава отъ онзи апелативенъ съдъ, въ чийто районъ се намира съдътъ, 

който по-после е приелъ или отказалъ да разгледа делото. 

 

Чл. 175. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Пререкания за подсъдностъ между 

окръжни или апелативни съдилища или между такива и други съдилища се разрешаватъ от 

Върховния касационенъ съдъ. 

 



Чл. 74 (175). Препирнята за подсъдностъ между апелативни съдилища или пъкъ 

между апелативни и областни съдилища се разрешава по частна жалба отъ 

заинтересуваната страна, отъ Върховния касационенъ съдъ. 

 

Чл. 75 (177, 178). Частната жалба се подава противъ определението на съда, който по-

после е приелъ или отказалъ да разгледа делото. 

 

Към жалбата се прилага преписъ отъ нея, който се връчва на противната страна. 

 

Докато се разреши повдигнатата препирня, производството по делото се спира. 

 

Апелативните съдилища, а също и Върховниятъ касационенъ съдъ, разглеждатъ 

жалбите въ разпоредително заседание. Определенията на апелативните съдилища не 

подлежатъ на обжалване. 

 

Чл. 177. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Дела за пререкания възникватъ само по 

жалби, подадени отъ една отъ страните срещу съда, който по-после е приелъ или отказалъ 

да разгледа делото; при жалбата се прилагатъ преписи отъ определенията на онези 

съдилища, въ които е възникнало пререканието за подсъдностъ. 

 

Чл. 178. Преписъ отъ жалбата се съобщава на противната страна въ по-нататъшния 

ходъ на работата се пазятъ правилата, установени за частни жалби, а между това 

производството въ съда отъ първа степенъ се спира. 

 

ДЕЛЪ II 

Препирни между съдилища и административни 

учреждения 
 

Чл. 76 (182). Съдътъ самъ решава, подлежи ли заведеното предъ него дело на 

разглеждане отъ него или отъ някое административно учреждение. 

 

Чл. 182. Всяко съмнение за това: подлежи ли възникналото въ съда дело на 

разглеждане отъ съдебните или отъ други правителствени учреждения, се разрешава отъ 

съда, отъ който зависи да приема делото или да признае, че то не подлежи на съдебно 

разглеждане. 

 

Чл. 77 (183). Противъ определението на съда, съ което той е приелъ или отказалъ 

разглеждането на делото се допуска частна жалба отделно отъ въззива. 

 

Чл. 183. Срещу определенията на съда, за които се говори въ горния (182) членъ се 

допускатъ частни жалби, отделно отъ въззива. 

 

Чл. 78 (184). Никое административно учреждение или лице няма право да приеме за 

разглеждане такова дело което вече се разглежда въ съда. 

 



Чл. 184. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Никое правителствено място или лице 

няма право да приеме да разглежда такова дело, което се вече разглежда въ съдебното 

учреждение, преди да се унищожи производството на последното от Върховния 

касационенъ съдъ. 

 

Чл. 79 (185). Административното учреждение или лице, което счита, че делото което 

съдътъ е приелъ за разглеждане е подсъдно нему, съобщава затова на областния 

директоръ, въ областьта на който се намира съдилището. Последниятъ ако намери 

искането за основателно повдига препирня за подсъдностъ. 

 

Чл. 185. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Правителственото място или лице, като 

признае, че делото, което съдътъ е приелъ да разглежда, е подсъдно нему, съобщава за това 

на съда, като покаже и основанията, по които мисли, че делото е подсъдно нему. 

 

Чл. 80 (186). Въ посочения въ предходния членъ случай, както и въ случая, когато се 

подава жалба отъ частно лице, книжата по препирнята за подсъдностъ се изпращатъ на 

председателя на Върховния касационенъ съдъ, а презъ това време производството въ съда, 

гдето е възникнала препирнята, се спира до разрешаване на тази последната. Обаче, съдътъ 

може да вземе установените отъ закона мерки за обезпечение на иска. 

 

Чл. 186. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Въ показания въ предидущия членъ 

случай, както и въ случая, когато се подава жалба отъ частно лице, делото постъпва на 

разглеждане въ Върховния касационенъ съдъ, а въ това време производството въ съда, 

гдето е възникнало пререканието се спира до разрешаване на последното; но съдътъ може 

въ такъвъ случай да вземе установените отъ закона мерки за обезпечение на иска. 

 

Чл. 81 (189). Препирните за подсъдностъ, за които е речъ въ чл. 79, се разглеждатъ, 

съгласно закона за устройството на съдилищата, отделъ - препирни за подсъдностъ. 

 

Препирните за подсъдностъ между гражданските съдилища и военните или духовните 

съдилища се разрешаватъ отъ Върховния касационенъ съдъ въ общо събрание. 

 

Чл. 189. Въ Върховния касационенъ съдъ въпросите за пререканията между 

съдебните и административните учреждения се разглеждатъ въ общо събрание, а въ случай 

на пререкания между гражданските съдебни учреждения и военните или духовни 

съдилища - по същия редъ, следъ надлежащето сношение съ Военния министъръ или съ 

Министра на външните работи и изповеданията. 

 

Глава III 

Предявяване на искъ 
 

Чл. 82 (191). Искътъ се предявява чрезъ подаване на писмена искова молба въ 

надлежния съдъ. Исковата молба трябва да съдържа: 

 

1) посочване на съда, въ който тя се подава; 

 



2) името, презимето, прякора, занятието, местожителството на страните и техното 

поданство, ако са чужди поданици; 

 

3) посочване цената на иска, когато той подлежи на оценка; 

 

4) изложение на обстоятелствата на делото, отъ които произтича искътъ; 

 

5) посочване на доказателствата за всяко едно отъ тези обстоятелства; 

 

6) просителенъ пунктъ, който да заключва искането на ищеца, сиречъ за какво 

ищецътъ моли съда да постанови решение; 

 

7) посочване на всички приложения, които се представятъ въ съда заедно съ нея; 

 

8) посочване лице, живеещо въ седалището на съда, на което да се връчватъ всички 

призовки и съобщения до свършване на делото въ всички съдебни инстанции, ако ищецътъ 

живее вънъ отъ града, гдето се намира областниятъ съдъ. 

 

Чл. 191. Искътъ се предявява чрезъ подаване въ съда искова молба, изложена 

писмено, която трябва да съдържа: 

 

1) означаване съда, въ който молбата се подава; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 1 март 1907 год.). Името, презимето, прякора, занятието, 

местожителството на страните и техното поданство, ако са чужди поданици; 

 

3) означаване цената на иска, съ изключение на онези искове, които не подлежатъ на 

оценка; 

 

4) изложение обстоятелствата на делото, изъ които искътъ произтича; 

 

5) (Отмененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.); 

 

6) просителенъ пунктъ, който да заключва изкането на ищеца, т. е. да се покаже за 

какво ищецътъ моли съда да постанови решение; 

 

7) означаване на всичките приложения, които се представятъ въ съда при исковата 

молба, и 

 

8) (новъ п.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) ако ищецътът живее вънъ отъ града, гдето се 

намира окръжниятъ съдъ, избиране местожителство въ този градъ и посочване на лице, на 

което да се връчватъ всичките призовки и съобщения до края на процеса въ всички 

съдебни инстанции. 

 

Чл. 83 (192, ал. I). Съ една искова молба ищецътъ може да предяви срещу единъ и 

същъ ответникъ няколко иска, макаръ те да произтичатъ отъ разни основания, стига само 

да иматъ връзка помежду си и да бъдатъ подсъдни на съда, въ който са предявени, и да 



подлежатъ на разглеждане по реда на едно и също производство. 

 

Когато съдътъ намери, че искането за съединяването на два или повече иска е 

неправилно, той пристъпва къмъ разглеждане само на ония отъ тяхъ, подсъдни нему, които 

страната посочи, а производството по другите прекратява. 

 

Чл. 192 (ал. I). (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Съ една искова моба ищецътъ 

може да предяви срещу единъ и същъ ответникъ няколко иска, макаръ те да произтичатъ 

отъ разни основания, стига само да иматъ връзка помежду си и да бъдатъ подсъдни на 

съда, въ който са предявени, и да подлежатъ на разглеждане по реда на едно и също 

производство. 

 

Чл. 84 (192, ал. II). Искъ може да се предяви и за установяване съществуването или 

несъществуването на едно право или на едно задължение или пък за установяване 

истинностьта или неистинностьта на един документъ, като ищецътъ има интересъ да 

установи това чрезъ съдебно решение. 

 

Чл. 192 (ал. II). Искъ може да се предяви и за констатиране съществуването или 

несъществуването на едно право или на едно задължение, за признаването на единъ 

документъ за истински или за констатиране неговата неистиностъ, когато ищецътъ има 

интересъ да установи това веднага чрезъ съдебно решение. 

 

Чл. 85 (192, ал. III и IV). Искъ може да се предяви и за бъдеще изпразване на 

недвижимъ имотъ, макаръ осъществяването на иска за изпраздване да е обусловено отъ 

настъпването на единъ срокъ. 

 

При искове за плащане на ренти или за изпълнение на други повтарящи се 

задължения, които са независими отъ изпълнението на едно задължение на кредитора, този 

последниятъ може да иска осъждането и за платежи, на които падежътъ настъпва подиръ 

произнасянето на решението. 

 

Чл. 192, (ал. 3 и 4). Искъ може да се предяви иза бъдещо изпраздване на недвижимъ 

имотъ, макаръ осъществяването на иска за изпраздване да е обусловено отъ настъпването 

на единъ срокъ. 

 

Въ искове за плащане ренти или за изпълнение на други повтарящи се задължения, 

обаче, независимо отъ изпълнението на едно задължение на кредитора, този последниятъ 

може да иска осъждането и за платки, на които падежа настъпва подиръ произнасяне на 

решението. 

 

Чл. 86 (192а). Ищецътъ може въ допълнителната си молба (чл. 109) да измени 

основанието на своя искъ. 

 

Въ същата молба той може да измени и предмета на иска си. Обаче, съдътъ въ 

разпоредително заседание допуска да стане това изменение, само ако ответникътъ въ 

допълнителния си отговоръ изрично е далъ своето съгласие за него. 

 



Искътъ не се счита измененъ въ своя предметъ, когато отъ искъ за установяване на 

едно правно отношение се минава къмъ искъ за осъждане, или когато поради едно 

изменение, настъпило въ течение на прозводството по делото, вместо исканата 

първоначална вещь, се иска друга вещь или обезщетение. 

 

Чл. 192а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Ищецътъ може да измени иска си следъ 

връчване на исковата молба на ответника само съ съгласието на този последниятъ. 

Изменението може да стане до първото по делото заседание чрезъ писмена молба, връчена 

на ответника по реда за връчване на исковите молби. 

 

Когато ответникътъ, вместо да възразява срещу изменението на иска, говори по 

същество на изменения искъ, счита се, че се е съгласилъ за изменението. 

 

Искътъ не се счита измененъ, когато отъ иска за констатиране на едно правно 

отношение се мине къмъ иска за осъждане или когато, поради едно настъпило изменение 

въ течение на процеса, вместо искания първоначално предметъ се иска другъ предметъ или 

обезщетение. 

 

Чл. 87 (192б). Ищецътъ може да си оттегли исковата молба, докато не е връченъ 

преписъ отъ нея на ответника. Следъ това исковата молба може да се оттегли вънъ отъ 

случая на чл. 464 , п. I, само съ съгласието на ответника. Оттеглянето на исковата молба 

има тази последица, че искътъ се счита, като да не е билъ предявенъ. 

 

Чл. 192б. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год. и измененъ съ З. отъ 16 юний 1922 год.). 

Ищецътъ може да си оттегли исковата молба, догдето не е връченъ преписъ отъ нея на 

ответника. Следъ това, исковата молба може да се оттегли, вънъ отъ случая на чл. 647 , п. I, 

само съ съгласието на ответника. Оттеглянето на исковата молба има това последствие, че 

искътъ се счита като да не е билъ предявенъ. 

 

Чл. 88 (193). Исковата молба требва да бъде подписана отъ ищеца или отъ 

упълномощеното отъ него лице. Когато ищецътъ е неграмотенъ или боленъ, молбата може 

да се подпише, вместо него, отъ друго грамотно лице, на което той е доверилъ. Въ 

последния случай въ подписа трябва да стои както името на ищета, тъй и името на лицето, 

на което той е доверилъ, като е достатъчно, щото само втората частъ на подписа, 

съдържаща името на това лице, да е написана отъ него самото и като не е необходимо, 

щото въ самия подписъ да се упоменава пълномощието или причината, поради която то е 

подписало ищеца. 

 

Исковата молба трябва да бъде приподписана саморъчно отъ адвокатъ следъ подписа 

на ищеца. 

 

Това правило не е задължително за ищците, които иматъ адвокатска или съдийска 

правоспособностъ, а също и за държавните банки, обществените учреждения и 

акцинерните или кооперотивните дружества, които иматъ своя слежба по съдебни дела, 

изпълнявана отъ лица съ адвокатска правоспособностъ. 

 

Чл. 193. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Исковата молба трябва да бъде 



подписана отъ ищеца или отъ упълномощеното отъ него лице. Когато ищецътъ е 

неграмотенъ или боленъ, молбата може да се подпише отъ него чрезъ знакъ, поставенъ или 

признатъ предъ нотариуса или пъкъ, вместо него, отъ друго грамотно лице, на което е той 

доверилъ. Въ последния случай въ подписа требва да стои както името на ищеца, тъй и 

това на лицето, на което е доверилъ, като е достатъчно само последния подписъ да е 

написанъ отъ това лице и като не е необходимо, щото въ самия подписъ да се упоменава 

пълномощието или причината, по която другото лице е подписало ищеца. 

 

Чл. 89 (194). Молбите трябва да бъдатъ написани на български езикъ; подписътъ 

върху тяхъ може да бъде написанъ и на чуждъ езикъ. 

 

Чл. 194. Молбите трябва да бъдатъ написани на български езикъ; подписътъ върху 

тяхъ може да бъде написанъ и на чуждъ езикъ, но трябва да бъде написанъ и на български 

езикъ. 

 

Чл. 90 (195). Исковата молба може да бъде подадена въ съда лично отъ ищеца или отъ 

негово доверено лице или пъкъ може да бъде пратена въ съда по пощата. 

 

Чл. 195. Исковата молба може да бъде подадена въ съда лично отъ ищеца или отъ 

негово доверено лице, или пъкъ може да бъде пратена въ съда по пощата. 

 

Чл. 91 (196). При исковата молба се представятъ: 

 

1) пълномощието, когато молбата се подава отъ повереникъ; 

 

2) съдебните разноски, и 

 

3) преписи отъ исковата молба и приложенията къмъ нея споредъ числото на 

ответниците. 

 

Чл. 196 (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). При исковата молба се представятъ: 

 

1) пълномощието, когато молбата се подава отъ повереникъ; 

 

2) съдебните разноски, и 

 

3) преписи отъ исковата молба, споредъ числото на ответниците; 

 

Чл. 92 (197). Когато съ исковата молба или отсетне се представляватъ документи, 

пазятъ се следните правила: 

 

1) документите се представятъ въ оригиналъ, заверенъ отъ страната преписъ или 

извлечение; 

 

2) вместо обширни документи, като, напр., сметководни книги, регистри и др. такива, 

позволено е да се представятъ извлечения само отъ онези места, върху които се основава 

правото на ищеца; 



 

3) страната, която няма възможность, поради някои препятствия да представи нито 

първообразните документи, на които тя се основава въ молбата си, нито преписи отъ тяхъ, 

длъжна е да изложи въ молбата си тяхната същность и да обясни препятствията, поради 

които документите не са могли да бъдатъ представени; 

 

4) писаните на чуждъ езикъ документи се придружаватъ отъ преводи, заверени по 

установения редъ или отъ страната, която ги представлява. 

 

Страната, която е представила по делото заверенъ отъ нея преписъ отъ документъ, 

длъжна е при гледане на делото да има винаги при себе си неговия оригиналъ или 

официално заверенъ преписъ отъ него, иначе се счита, че документътъ не е представенъ. 

 

Когато въ исковата молба или отсетне се посочатъ свидетели, те трябва да бъдатъ 

означени по начина установенъ въ чл. 173. 

 

Чл. 197. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Когато въ исковата молба или отсетне 

се представляватъ документи, пазятъ се следните правила: 

 

1) документите се представятъ въ оригиналъ, преписъ или извлечение; 

 

2) вместо обширни документи, както сметни книги, регистри и други такива, 

позволено е да се представятъ извлечения само отъ онези места, върху които е основано 

правото на ищеца; 

 

3) страната, която няма възможность, по някои препятствия да представи нито 

първообразните документи, на които тя се основава въ молбата си, нито преписъ отъ техъ, 

длъжна е да изложи въ молбата си техната същность и да обясни препятствията, 

вследствие на които документите не са могли да бъдатъ представени; 

 

4) писаните на чуждъ езикъ документи се придружаватъ отъ преводи, 

засвидетелствувани по установения редъ или отъ страната, която ги предтавлява. 

 

Когато въ искова молба отсетне се посочатъ свидетели, страната е длъжна да укаже 

имената и местожителството имъ. 

 

Чл. 93 (198). Всички разпореждания по постъпилите въ съда искови молби се правятъ 

отъ председателя на съда или отъ назначения отъ него членъ. 

 

Чл. 198. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Всичките разпореждания по 

постъпилите въ съда молби се правятъ отъ председателя или отъ назначения отъ него 

членъ. 

 

Чл. 94 (199). Исковата молба се повръща: 

 

1) когато въ нея не е означено поименно отъ кого и противъ кого се предявава искътъ; 

 



2) когато отъ нея не се вижда какво иска ищецътъ; 

 

3) когато въ нея не е посочена цената на иска, който подлежи на оценка; 

 

4) когато не е написана на български езикъ или не е подписана. 

 

Чл. 199. Молбата се повръща: 

 

1) когато въ нея не е означено именно, отъ кого и противъ кого се предявя искътъ; 

 

2) когато тя е подадена не отъ самия ищецъ, а отъ друго лице, въ качество на неговъ 

представителъ, което не представлява при молбата надлежното пълномощно; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато отъ молбата не се вижда, какво иска 

ищеца; 

 

4) когато не е показана цената на иска, освенъ случаите, когато тя не може да се 

определи; 

 

5) (Отмененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.); 

 

6) (Новъ п.: З. отъ 1 марът 1907 год.) когато тя е писана не на български езикъ или не е 

подписана. 

 

Чл. 95 (200). Въ всички посочени въ предходния членъ случаи молбата, заедно съ 

представените при нея приложения, се повръща на ищеца съ съобщение, въ което му се 

обяснява причината за нейното повръщане. На присъствуващия ищецъ молбата се 

повръща нему лично, а на отсъствуващия молбата се изпраща чрезъ разсилния или по 

пощата, ако има посоченъ адресъ. Въ противенъ случай съобщението се залепя на 

определеното за тая цель място въ съда. 

 

Чл. 200. Въ всичките показани въ чл. 199 случаи молбата се повръща на молителя, 

заедно съ всичките представени при нея приложения, съ обявление, въ което му се 

обяснява причините за възвръщането на молбата. На присъствуващия молитель молбата се 

повръща непосредствено, а на отсъствуващия - молбата се изпраща чрезъ разсилния или 

по пощата. 

 

Чл. 96 (201). Исковата молба се оставя безъ движение: 

 

1) когато местожителството на ответника е посочено неясно или пъкъ никакъ не е 

посочено, без да е обяснено, че то е неизвестно на ищеца; 

 

2) когато е подадена не отъ самия ищецъ, а отъ друго лице, въ качеството на неговъ 

представителъ, безъ то да е приложило къмъ молбата надлежното пълномощно, което е 

имало въ деня на нейното подаване; 

 

3) когато молбата, преписите отъ нея или преписите отъ приложените къмъ нея 



документи не са облепени съ надлежните гербови марки; 

 

4) когато при молбата не се намират упоменатите въ нея приложения; 

 

5) когато не са приложени нуждното число преписи, които трябва да се въчватъ на 

противната страна; 

 

6) когато не са приложени или са приложени не напълно съдебните разноски; 

 

7) когато не е посочено лице, живеещо въ седалището на съда, на което да се връчватъ 

призовките и съобщенията; 

 

8) когато не е приподписана отъ адвокатъ; 

 

9) когато не е означено местожителството на ищеца. 

 

Чл. 201. Молбата се оставя безъ движение, докато се приематъ отъ ищеца 

допълнителните приложения или сведения: 

 

1) когато местожителството на ответника е показано неясно или пъкъ никакъ не е 

показано, освенъ това не е обяснено, че то е неизвестно на ищеца; 

 

2) когато молбата, преписите отъ нея или преписите отъ документите не са облепени 

съ надлежните гербови марки; 

 

3) когато при молбата не се намиратъ упоменатите въ нея приложения; 

 

4) когато не са представени потребното число преписи, които трябва да се връчатъ на 

противната страна; 

 

5) когато не са приложени или са приложени не напълно съдебните разноски; 

 

6) (Новъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато не е показано лице, живуще въ 

местонахождението на съда, на което ще се връчатъ призовките и съобщенията, и 

 

7) когато не е означено местожителството на молителя. 

 

Чл. 97 (202). Въ случаите, посочени въ първите осемъ точки на чл. 96, на ищеца се 

праща съобщение, че молбата му се оставя безъ движение, като се указватъ и опущенията, 

поради които не може да й се даде ходъ по установения редъ. 

 

Въ съобщението се определя на ищеца двумесеченъ срокъ, считанъ отъ деня на 

връчването му, а ако ищците са няколко, отъ деня на най-последното връчване, 

съобщението на когото и да е отъ тяхъ за да поправи допустнатите отъ него опущения. 

Връчването на съобщението става по установения въ чл. 95 редъ. 

 

Чл. 202 (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Въ означените първи петъ пункта отъ 



чл. 201 случаи на ищеца се съобщава, чрезъ обявление, че молбата му се оставя безъ 

движение, като се посочатъ и опущенията, по които не може да й се даде ходъ по 

установения редъ. 

 

Въ обявлението се назначава на ищеца двунеделенъ срокъ, считанъ отъ деня на 

връчването му, а ако са няколоко ищци, то отъ деня на най-последното връчване 

обявлението на когото и да е отъ ищците, за да представи потребните приложения и 

сведения. Връчването на обявлението става по указания въ чл. 200 редъ. 

 

Чл. 98 (203). Ако въ исковата молба не е означено местожителството на ищеца, въ 

такъвъ случай за оставянето на молбата му безъ движение се залепя обявление въ 

определеното за това място въ съда въ продължение на единъ месецъ, а самата молба се 

оставя въ канцеларията на съда, докато се яви ищецътъ. 

 

Ако ищецътъ се яви въ това време, дава му се предвидениятъ въ чл. 97 двуседмиченъ 

срокъ, за да поправи допустнатите отъ него опущения. 

 

Чл. 203. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год. и З. отъ 16 юний 1922 год.). Ако въ 

исковата молба не бъде означено местожителството на ищеца или не е показано лице, 

живуще въ местонахождението на съда, то за оставяне безъ движение молбата му, залепя 

се обявление въ определеното за това въ съда място, въ продължение на единъ месецъ, а 

самата молба се оставя въ канцеларията, докато се яви ищецътъ. 

 

Ако се яви въ това време, на молителя се дава предвидениятъ въ чл. 202 двунеделенъ 

срокъ, за да представи потребните приложения и сведения. 

 

Чл. 99 (204). Ако въ предвидените въ чл. чл. 97 и 98 срокове ищецътъ не поправи 

допуснатите отъ него опущения, исковата молба му се повръща съ ново съобщение, заедно 

съ всичките представени къмъ нея приложения. Същиятъ искъ може да се преяви отново 

съ подаване на друга искова молба. 

 

Чл. 204. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Подиръ изтичането на сроковете по чл. 

чл. 202 и 203, исковата молба се повръща на ищеца съ ново обявление, заедно съ всичките 

представени при нея приложения. Същиятъ искъ може да се предяви отново съ подаване 

на друга искова молба. 

 

Чл. 100 (205). Противъ разпореждането на председателя на съда за повръщане на 

исковата молба (чл. чл. 94 и 99) ищецътъ може да подаде частна молба до по-горния съдъ. 

Жалбата се подава въ единъ екземпляръ. 

 

Съдътъ разглежда жалбата въ разпоредително заседание. Определението на съда не 

подлежи на обжалване. 

 

Чл. 205. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Противъ разпорежданията на 

председателя на съда за повръщането молбата на ищеца (чл. чл. 199 и 204) може да се 

подаде частна жалба. Жалбата се подава въ единъ екземпляръ. 

 



Чл. 101 (206). Следъ като исковата молба постъпи въ съда, председателятъ на съда я 

предава заедно съ приложенията й за пазене въ канцеларията, гдето тя и приложенията 

къмъ нея, като и всичките други книжа, които постъпватъ по поводъ на нея, могатъ да 

бъдатъ разглеждани отъ страните. 

 

Чл. 206. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Следъ като постъпи въ съда искова 

молба, председательтъ на съда я предава, заедно съ приложенията къмъ нея, за пазене въ 

канцеларията, гдето тя и приложенията, както и всичките книжа, които постъпятъ могатъ 

да бъдатъ разглеждани отъ страните. 

 

Глава IV 

Цена на иска 
 

Чл. 102 (207). За цена на иска се счита посочената въ исковата молба сума. 

 

Чл. 207. За цена на иска се счита, показаната въ исковата молба сума. 

 

Чл. 103 (208). За определяне цената на иска се пазятъ следните правила: 

 

1) изчисляването на цената на иска става въ време на предявяването на иска; не се 

пресмятатъ плодовете, доходите, лихвите, вредите и загубите и разноските, които се 

искатъ като прирастъ следъ предявяването на иска; 

 

2) ако съ една и съща молба се предявяватъ няколко искания, цената на иска се 

изчислява чрезъ събиране на сумите по предявените искания. Цената на първоначалния 

искъ не се събира съ цената на насрещния искъ; 

 

3) цената на иска се определя споредъ цената на вещьта, ако е въпросъ за нейната 

собственостъ или за унищожаване на договоръ, съ който се прехвърля правото на 

собственость върху нея; споредъ половината на нейната цена, когато е въпросъ за нейното 

владение и споредъ размера на вземането, когато спорътъ има за предметъ обезпечението 

на това вземане или едно заложно право. Ако предметътъ на заложното право има цена по-

малка отъ самото вземане, тогава цената се определя споредъ стойностьта на заложения 

предметъ; 

 

4) цената на единъ поземленъ сервитутъ се определя споредъ цената, която той има за 

господствуващия имотъ, или споредъ размеръ, съ който се намалява цената на служащия 

имотъ чрез сервитута, ако този размеръ е по-голямъ; 

 

5) при споръ за съществуването, унищожаването или продължаването на договоръ за 

наемъ, цената на иска се определят споредъ размера на наема за договорния срокъ или 

споредъ размера на наема за остатъка отъ договорния срокъ, ако изпълнението на договора 

е започнало. Обаче, въ всеки случай цената на иска не може да бъде по-малка отъ размера 

на месечния наемъ; 

 

6) при искове за право, което не се ограничава съ срокъ или е до животъ, цената на 



иска се определя съ сумата на петгодишните платежи; а при искове, които иматъ за 

предметъ срочно право за получаване на платежи - съ сумата на всичките платежи, които 

се искатъ. 

 

Чл. 208. (Измененъ: З. отъ 1 марътъ 1907 год.). За определяне цената на иска се пазятъ 

следните правила: 

 

1) изчислението цената на иска става въ време на предявяването на иска; не се 

пресмятатъ плодовете, доходите, лихвите, вредите и загубите и разноските, които се 

искатъ като приращения следъ предявяването на иска; 

 

2) ако съ една и съща искова молба се предявяватъ няколко искания, цената на иска се 

изчислява съ събирането на предявените искания. Предметътъ на главния искъ не може да 

се събира съ предмета на насрещния искъ; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) цената на иска се определя, споредъ цената на 

вещьта, ако е въпросъ за нейната собственостъ, споредъ половината на нейната цена, 

когато е въпросъ за нейното владение, и споредъ размера на вземането, когато спорътъ има 

за предметъ обезпечението на това вземане или едно заложно право. Ако предметътъ на 

заложното право има цена по-малка отъ самото вземане, тогава цената се определя по 

стойностьта на заложения предметъ; 

 

4) цената на единъ поземленъ сервитутъ се определя споредъ цената, която той има за 

господствуващия имотъ и споредъ размера, съ който се намалява цената на служащия 

имотъ чрезъ сервитута, ако този размеръ е по-голямъ; 

 

5) въ случай на споръ за съществуването или продължителностьта на единъ договоръ 

за наемъ цената на иска се определя по размера на годишния наемъ; 

 

6) въ исковете заправо, което не се ограничава съ срокъ или до животъ - съ сумата на 

десетгодишните платки; въ искове, които иматъ за предметъ срочно право за получаване 

на платки - съ сумата на всичките платки, които се искатъ. 

 

Чл. 104 (209). Възражението си за по-висока или по-низка цена на иска ответникътъ 

трябва да направи въ своя отговоръ, като посочи, каква, споредъ него, трябва да бъде тя. 

 

Ако въ разпоредителното заседание, за което е речъ въ чл. 110, съдътъ, намери, че не 

може самъ да определи цената на иска възъ основа на дадените отъ страните обяснения, 

той назначава едно или три вещи лица, които се призоваватъ за първото по делото 

заседание, за да се произнесатъ по нея. Въ това заседание препирнята за цената на иска се 

разрешава преди разискването на другите въпроси по делото. 

 

При споръ за недвижими имоти за цена на иска се взема тяхната средна пазарна цена, 

посочена въ представеното отъ заинтересуваната страна удостоверение, издадено отъ 

общинско управление по местонахождението на имотите. Обаче, ако съдътъ има 

основание да счита, че посочената въ удостоверението средна цена значително се отличава 

отъ средната пазарна цена, той постъпва съгласно предходната алинея. 



 

Определението на съда относно цената на иска не подлежи на обжалване. Ако, 

съгласно определението, делото се явява подсъдно на по-горенъ или по-доленъ съдъ, то се 

изпраща на онзи съдъ, комуто е подсъдно, освенъ ако ищецътъ изяви несъгласие за това. 

Въ последния случай делото се прекратява. 

 

Чл. 209. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Препирня за цената на иска може да се 

повдигне най-късно въ първото по делото заседание и то преди разискванията по 

доказателствата и по съществото на делото. Заедно съ повдигането препирнята за цената 

на иска ответника е длъженъ да каже и каква, споредъ него, трябва да бъде тя. Ако следъ 

обясненията на страните съдътъ не може да я определи самъ, той назначава едно или три 

лица за да се произнесатъ по нея. 

 

При споръ за недвижими имоти, цената на иска е равна на оценката въ данъчните 

книги. 

 

Определенията на съда относно цената на иска могатъ да се обжалватъ съ частна 

жалба, само ако отъ разрешението на тоя споръ зависи, дали делото е подсъдно на съда, 

предъ който е заведено или е подсъдно на по-горенъ или по-доленъ отъ него съдъ. Въ 

всички други случаи тия определения не подлежатъ на никакво обжалване. 

 

Глава V 

Предварително подготвяне на делото 
 

ДЯЛЪ I 

Действия на председателя и на съда*) 

*) Думите: "Дялъ I. Действия на председателя и на съда" 

са прибавени съ З. отъ 12 ноемврий 1934 год. 
 

Чл. 105 (210, 211). Следъ като исковата молба постъпи въ съда, председательтъ 

разпорежда да се връчатъ на ответника преписите отъ нея и отъ приложенията й. 

 

Преписите отъ исковата молба и отъ приложенията й, ако такива има, се изпращатъ на 

ответника по посоченото въ нея негово местожителство. 

 

Чл. 210. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.). Следъ като постъпи исковата молба въ 

съда, предедательтъ прави разпореждания да се връчатъ на ответника преписите отъ 

исковата молба и другите документи, каквито има. 

 

Чл. 211. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Преписите на исковата молба и отъ 

другите документи, ако такива са приложени, се изпращатъ на ответника въ показаното въ 

исковата молба действително негово местожителство, заедно съ призовката за явяване въ 

съда. 

 



Чл. 106 (253б). Следъ получаването на исковата молба ответникътъ може въ месеченъ 

срокъ да подаде писменъ отговоръ. Въ тоя отговоръ той е дълженъ: 

 

1) да каже изрично признава ли или отхвърля напълно или отчасти иска на ищеца и 

обстоятелствата, отъ които той произтича; 

 

2) да изложи доводите и обстоятелствата, върху които основава своите възражения; 

 

3) да посочи и представи доказателствата, съ които подкрепя възраженията си и 

оборва доказателствата на ищеца; 

 

4) да предяви своите отводи и насрещни искания, както и заявленията си за 

привличане на трети лица къмъ делото, и 

 

5) да направи възраженията си противъ цената на иска, ако намира, че тя неправилно е 

посочена отъ ищеца. 

 

Ако въ установения срокъ ответникътъ не подаде писменъ отговоръ, той се лишава 

отъ правото да иска отлагане на делото за представяне на доказателства, да заявява отводи, 

да предявява насрещни искания, да иска привличане на трето лице къмъ делото и да 

повдига споръ за цената на иска. 

 

Наредбите на чл. чл. 88 - 93 и 96 - 98 иматъ съответно приложение и за отговора на 

ответника. 

 

Чл. 253б. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). При особена сложность на делото съдътъ, 

ако счете за необходимо, може да възложи на ответника да даде въ определения срокъ, 

който не може да надминава единъ месецъ, писмено изложение на възраженията си 

противъ иска, както и да даде срокъ до две недели на ищеца за доказателства противъ 

възраженията на ответника, ако тези доказателства той не би могълъ да ги посочи веднага. 

 

Въ такива случаи, както и ако има предявенъ насрещенъ искъ, съда може да нареди 

ново заседание за разискване по допустимостьта на доказателствата. 

 

Чл. 107 (213, ал. I). Ако ответникътъ не живее въ града гдето се намира съдътъ, той е 

дълженъ да посочи лице, живеещо въ този градъ, на което да се предаватъ всичките 

съобщения и призовки, които се отнасятъ до него. Ако той не направи това, призовките и 

съобщенията, следъ изтичането на срока за писмения отговоръ, се прибавятъ къмъ делото 

и се считатъ за връчени. 

 

Чл. 213. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Ако ответника не живее въ града, гдето 

се намира съда, то въ първото по делото заседание той се поканва да посочи на лице, 

живуще въ същия градъ, на което да се предаватъ всичките съобщения и призовки, които 

се отнасятъ до него. Ако не направи това, призовките и съобщенията се прилагатъ къмъ 

делото и се считатъ за връчени. 

 

Чл. 108 (213, ал. II). Правилата за съдебното местожителство се прилагатъ и по 



частните, и по разните други производства. 

 

Чл. 213, ал. II. Правилата за съдебното местожителство се прилагатъ и по частните и 

разните производства, ако председателя или съда намерятъ, че това е нуждно за бързото 

разглеждане на делото и не пречи на правилното му решаване. Въ такъвъ случай те 

възлагатъ на участвуващите, въ съдебното заседание или писмено вънъ отъ него, да 

посочатъ лица въ града, гдето е седалището на съда, чрезъ които да се връчатъ призовките 

за тяхъ. 

 

Чл. 109. Преписи отъ отговора на ответника и отъ приложените къмъ него документи 

се съобщаватъ на ищеца. 

 

Въ двуседмиченъ срокъ отъ получаване на отговора ищецътъ може да подаде до съда 

допълнителна искова молба, преписи отъ която и отъ приложенията къмъ нея се връчватъ 

на ответника. Този последниятъ въ двуседмиченъ срокъ отъ получаване на допълнителната 

молба също може да подаде до съда допълнителенъ писменъ отговоръ, преписи отъ който 

и отъ приложенията къмъ него се връчватъ на ищеца. 

 

Както ищецътъ въ допълнителната си молба, тъй и ответникътъ въ допълнителния си 

отговоръ са длъжни да изложатъ и посочатъ всичко, което е нуждно за пълното и точно 

установяване и разясняване на фактическата страна на делото и на основанията на техните 

искания и възражения, а също и да посочатъ и представятъ всички доказателства, съ които 

подкрепятъ своите искания и възражения. 

 

Чл. 110. Следъ изтичането на сроковете, предвидени въ чл. чл. 106 и 109, делото се 

внася въ разпоредително заседание, въ което съдътъ съ определение постановява, кои отъ 

исканите отъ страните доказателства се допускатъ и кои се отхвърлятъ и се произнася, 

съгласно чл. 104 , по въпроса за цената на иска, ако тя се оспорва отъ ответника. 

 

(Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.* 1) Ако, обаче, за разрешение на 

въпроса за доказателствата съдътъ намери, че е необходимо да изслуша и страните, той 

постановява, този въпросъ да се разреши въ съдебно заседание само съ призоваване на 

страните. 

 

Заедно съ допускането на доказателствата, съдътъ назначава съдия-докладчикъ, който 

ги събира. 

 

*) Съ изменението отъ 12 ноемврий 1934 г. ал. II на чл. 110 , вместо една, става две 

алинеи. 

 

1) Стара ал. 2 на чл. 110 . Съдътъ, обаче, може да постанови да остави разрешението 

на въпроса за допускането на посочените отъ страните доказателства да стане въ първото 

по делото заседание, ако намери, че е необходимо да се чуятъ и обясненията на страните. 

Въ такъвъ случай за първото по делото заседание се призоваватъ свидетелите и вещите 

лица, като страната, която е искала призоваването на такива, е длъжна, по покана и въ 

определенъ отъ съда срокъ, да внесе нужните разноски за тяхното възнаграждение. Иначе 

те не се призоваватъ и се счита, че страната, която не е внесла тези разноски, се е отказала 



отъ това си доказтелно средство. 

 

Чл. 111 (212). Алинея I: Отменена: З. отъ 12 ноемврий 1934 1). 

 

Допуснатите съгласно предходния членъ писмени доказателства, които не са могли да 

бъдатъ представени отъ страните, се изискватъ и прилагатъ къмъ делото служебно, ако се 

намиратъ въ съда или въ други учреждения и ако за това няма пречки. Когато пъкъ те се 

намиратъ въ трети лица, изискването имъ става по реда, предвиденъ въ чл. 237 отъ този 

законъ. 

 

Чл. 212 (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 г.). За първото заседание се призоваватъ само 

страните. 

 

1) Отменена ал. 1 на чл. 111 (212). Следъ това председательтъ на съда назначава деня 

за гледане на делото и призовава за този денъ страните и другите лица по делото. 

 

Чл. 111а. (Новъ З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Следъ като назначениятъ за събиране 

доказателствата съдия повърне делото (чл. 112ж), последното се насрочва въ съдебно 

заседание, само съ призоваване на страните. 

 

Чл. 112 (216). Посочените отъ страните адреси на лица за съдебните съобщения, 

споредъ чл. чл. 82, т. 8 и 107, иматъ сила за всичкото време до свършването на делото въ 

съдебните инстанции. Обаче страните не се лишаватъ отъ правото да ги заменяватъ въ 

всяко време съ други адреси на лица, живеещи въ седалището на надлежния съдъ. 

 

До получаването въ съда на съобщението за подобно заменяване, всички направени 

вече връчвания се считатъ за правилно извършени. Отказването на посоченото лице да 

получи призовката или съобщението не пречи, за да се счита призоваването или 

съобщението за действително извършено. 

 

Когато посоченото лице отсъствува, постъпва се споредъ наредбата на чл. 122 . 

 

Чл. 216. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Указаните отъ страните адреси на лица 

за съдебните съобщения, споредъ чл. 191, п. 8 и 213, иматъ сила за всичкото време до 

свършването на процеса въ съдебните инстанции, но страните не се лишаватъ отъ правото 

да ги заменяватъ въ всяко време съ други адреси на лица, живущи въ града на надлежния 

съдъ. 

 

До получаването въ съда на подобно уведомление за направеното променение, всички 

направени вече съобщения са валидни. Отсъствието отъ града на насоченото лице или 

отказването му да получи призовката или съобщението не вреди да се считатъ те валидно 

извършени. 

 

Апелативните съдилища, въ случаите, когато страната не си е избрала 

местожителството въ седалищния имъ градъ, изпращатъ призовките въ окръжните 

съдилища за връчване чрезъ съдебните разсилни по първоначално указания адресъ. 

 



ДЯЛЪ II 

Действията на съдията-докладчикъ 
 

Чл. 112а. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Всички отводи противъ свидетелите, 

вещите лица, околните лица преводчиците и тълковниците се разрешаватъ отъ докладчика. 

 

Чл. 112б. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Съдията-докладчикъ може да замени 

единъ допустнатъ свидетелъ съ другъ, ако разпитването на първия е станало невъзможно, 

поради смъртъ, физически недостатъкъ, болестъ или далечно отстътствие. 

 

Чл. 112в. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Неявяването на някои отъ призованите 

свидетели, независимо отъ причината за неявяването имъ, не е пречка за разпитване на 

явилите се. 

 

Ако следъ разпита на единъ свидетелъ стане нужда да се извърши очна ставка между 

него и другъ свидетелъ, и ако и двамата не са налице, тия свидетели се призоваватъ за едно 

последваще заседание. 

 

Чл. 112г. (Новъ: З. отъ 12 ноември 1934 г.) Наредбата на чл. 112в се прилага и за 

вещите лица. 

 

Чл. 112д. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Противъ действията на докладчика 

могатъ да се подаватъ жалби до съда въ течение на три дни отъ деня, въ който е извършено 

действието. 

 

Жалбите се разглеждатъ, не по-късно отъ 7 дни въ разпоредително заседание, освенъ 

ако съдътъ намери за нуждно да изслуша и страните. 

 

Чл. 112е. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Докладчикътъ е дълженъ да предложи на 

страните спогодба и да имъ съдействува за сключване на такава, като имъ посочи 

възможните начини за това. 

 

Ако страните се спогодятъ, съставя се протоколъ, въ който се излагатъ точно 

условията на спогодбата. Протоколътъ се подписва отъ съдията и страните. 

 

Чл. 112ж. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Следъ като свърши възложеното му 

производство, докладчикътъ го представлява на председателя на съда. 

 

Глава VI 

Редътъ на сношаване на съда съ страните 
 

Чл. 113 (234, 219, ал. II). Всички книжа, които трябва да се съобщятъ на страните, се 

пращатъ на тези последните по съдебния разсиленъ съ съобщение за връчването на което 

се пазять правилата, предвидени въ членове 122 - 128. 

 



Преписъ отъ исковата молба се връчва на ответника чрезъ съдебния разсиленъ, ако 

живее въ седалището на съда, а ако живее вънъ отъ него, връчването става чрезъ областния 

или околийския съдъ по местожителството му, а тамъ, гдето няма съдъ - чрезъ общинското 

управление. 

 

Чл. 234. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.). Всичките книжа, които трябва да се 

съобщятъ на страните, пращатъ имъ се по съдебния разсиленъ съ призовка, за връчването 

на която се пазятъ правилата, изложени въ чл. чл. 221 - 227. 

 

Чл. 219, ал. 2. Исковите молби се съобщаватъ на ответника по същия редъ, ако живее 

въ града, а ако живее вънъ отъ града - чрезъ окръжния или мировия съдъ на 

местожителството му, а тамъ гдето няма съдъ - чрезъ общинското управление. 

 

Чл. 114 (229). Когато връчването на преписъ отъ исковата молба не стане, поради 

погрешно посочване местожителството на ответника, председательтъ на съда съобщава на 

ищеца откритата погрешка, и ищецътъ, като посочи точното местожителство на ответника, 

може да помоли да стане ново връчване. Разноските по първото връчване оставатъ за 

сметка на ищеца и не могатъ да се изискватъ отъ ответника. 

 

Чл. 229. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ случай че съобщаването исковата 

молба стане по погрешно посочване отъ ищеца местожителството на ответника, то 

председательтъ обявява на ищеца за откритата погрешка, и ищеца може да помоли за ново 

съобщение исковата просба на ответника, като посочи и точното му местожителство; 

предишното съобщение се счита за недействително. Разноските по първото съобщение се 

възлагатъ на ищеца и не могатъ да се изискватъ отъ ответника. 

 

Чл. 115 (235). Съдебниятъ разсиленъ е дълженъ незабавно да предтави въ съда втория 

екземпляръ отъ съобщението, съ което той е предалъ книжата. 

 

Чл. 235. Съдебниятъ разсиленъ е обязанъ незабавно да представи въ съда вториятъ 

екземпляръ отъ призовката, съ която той е предалъ книжата. 

 

Чл. 116 (236). Книжа, които трябва да се съобщятъ на страните, ако тези последните 

се намиратъ въ съда, могатъ да се предадатъ отъ секретаря на съда или на тяхъ самите или 

на техния повереникъ срещу разписка. 

 

Чл. 236. Книжата, които тябва да се съобщятъ на страните, ако последните се 

намиратъ въ съда, могатъ да имъ се предадатъ или на тяхъ самите, или на техния 

повереникъ отъ секретаря на съда срещу разписка. 

 

Чл. 117 (220). На ответникъ, който живее вънъ отъ Царството и на когото 

местожителството е посочено отъ ищеца, преписътъ отъ исковата молба се изпраща чрезъ 

Министерството на външните работи, ако начинътъ на връчването не е учреденъ съ 

конвенция другояче. Всички последващи призовки и съобщения се връчватъ по адреса 

посоченъ споредъ наредбата на чл. 107 . 

 

(Нова ал.: З. отъ 2 априлъ 1942 г.) При съобщаване на книжата на ответникъ, който 



живее въ чужбина, преводи отъ тяхъ на езика на ответника или на езика на страната, 

където става връчването, не се прилагатъ освенъ, ако това се изисква по специална 

конвенция. 

 

Чл. 220. (Изменен: З. отъ 16 юний 1922 г.) На ответника, който живее вънъ отъ 

Царството и на когото местожителството е показано отъ ищеца, призовката за съобщаване 

исковата просба се изпраща чрезъ Министерството на външните работи, а всичките 

последващи призовки и съобщения - по адреса, указанъ споредъ чл. 213. 

 

Чл. 118 (237). Книжа, които трябва да се връчватъ на страни съ неизвестно 

местожителство, се прилагатъ къмъ делото, докато съответната страна не съобщи 

местожителството си и, ако живее другаде, не посочи лице, живеещо въ седалището на 

съда, на което да се връчатъ. 

 

Ако някоя отъ страните по делото е посочила лице въ местожителството на съда, на 

което да се връчватъ призовките и съобщенията за нея и следъ смъртьта, изселваното, 

продължителното отсъствие или отказването на това лице, страната не го е заменила съ 

друго лице, председательтъ на съда поканва страната, местожителството на която е 

известно, да посочи въ даденъ срокъ такова лице. Ако ли пъкъ местожителството на 

страната не е известно, съдътъ постъпва по определения въ алинея първа редъ. 

 

Чл. 237. (Изменен: З. отъ 16 юний 1922 г.) Книжа, които трябва да се връчатъ на 

ответници съ неизвестно местожителство, се оставятъ въ канцеларията на съда, до като те 

заявятъ, за местожителството си или председательтъ на съда го научи. 

 

По първия начинъ се постъпва и когато някой отъ участвуващите въ делото не е 

указалъ на лице, на което да се предаватъ призовките и съобщенията за него. 

 

Ако такова лице е било показано и следъ смъртьта, изселването, отсътствието или 

отказването му страната не го е заменила, председательтъ на съда може да постъпи по реда 

на предшествуващата алинея, или пъкъ да покани страната, местожителството на която е 

известно, да определи въ даденъ срокъ друго лице въ местонахождението на съда. 

 

Глава VII 

Призоваване на съдъ 
 

ДЯЛЪ I 

Призоваване чрезъ призовка 
 

Чл. 119 (217). Деньтъ за гледане на делото се определя по начинъ, щото да има 

достатъчно време за връчване призовките на страните и на другите лица, които трябва да 

се призоваватъ по делото. 

 

Въ бързи случаи съдътъ може да призовава съ телеграма или телефонограма, вместо 

съ призовка. За разноските се прилага чл. 605 . 



 

Чл. 217. (Изменен: З. отъ 16 юний 1922 г.) След като се насрочи делото, 

председательтъ прави разпореждане за призоваването страните съ призовки по реда, 

указанъ по-долу. Призовката трябва да бъде връчена най-малко три дни преди деня на 

разглеждане делото, ако страната или повереникътъ живее въ града, гдето се намира 

съдътъ и една неделя по-рано, ако тези лица не живеятъ въ града. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ бързи случаи съдътъ може да призовава съ 

телеграма или телефонограма, вместо съ призовка. За разноските се прилага чл. 778 . 

 

Чл. 120 (218). Призовката, съ която се призоваватъ да се явятъ въ съда страните и 

другите лица по делото, се съставя въ два екземпляра. Въ нея се бележи: 

 

1) кой се призовава и по чие искане; 

 

2) предметътъ на иска и нумерътъ на делото; 

 

3) въ кой съдъ се призовава да се яви; 

 

4) деньтъ и часътъ на явяването, и 

 

5) членовете отъ закона, въ които се определятъ последствията отъ неявяването. 

 

Призовката се подписва отъ секретаря на съда. 

 

Чл. 218. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Призовката, съ която се Призовката, съ 

която се призоваватъ страните и другите лица по делото на съдъ, се съставя въ два 

екземпляра. Въ нея се бележи: 

 

1) кой се вика на съдъ и по чие искане; 

 

2) предметътъ на иска; 

 

3) въ кой съдъ се призовава да се яви; 

 

4) деня и часа на явяването, и 

 

5) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) членовете отъ закона, въ които се определятъ 

последствията отъ неявяването. 

 

Призовката се подписва отъ секретаря на съда. 

 

Чл. 121 (219). Призовките се връчватъ чрезъ съдебния разсиленъ на самите 

призоваеми лица, ако иматъ местожителството си въ града, гдето се намира съдътъ, или на 

лицата, които страните са посочили, за да се връчватъ на тяхъ призовките имъ. 

 

Ако няколко ищци или няколко ответници по едно дело са посочили едно и също 



лице, на което да се връчватъ призовките имъ, въ такъвъ случай на това лице се изпраща 

една призовка, въ която се отбелязватъ имената на всички ищци или ответници. 

 

Чл. 219. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Призовките се връчватъ чрезъ съдебния 

разсиленъ на самите призоваеми лица, ако иматъ местожителството си въ града, гдето се 

намира съда, или на лицата, които живущите вънъ отъ града страни са избрали, за да имъ 

се връчватъ призовките. 

 

Исковите молби се съобщаватъ на ответника по същия редъ, ако живее въ града, а ако 

живее вънъ отъ града - чрезъ окръжния или мировия съдъ на местожителството му, а тамъ, 

гдето няма съдъ - чрезъ общинското управление. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако няколко ищци или няколко ответници по 

едно дело са избрали едно и също лице, на което да се връчватъ призовките имъ, изпраща 

се, по тяхно искане, една призовка, въ която се отбелязватъ имената на всички. 

 

Чл. 122 (221, 222). Призовката се дава въ ръцете на означеното въ нея лице; ако 

съдебниятъ разсиленъ не завари призоваемото лице у дома му, той предава призовката на 

домашните му или на оногова, който му гледа имуществото или къщата; ако не намери ни 

едно отъ тези лица той предава призовката на едного отъ съседите му, който приема да 

предаде призовката и да даде затова подписъ. На страната, която има авокатъ по делото, 

призовката се връчва чрезъ него, ако тя не е посочила другъ съдебенъ адресъ. 

 

Призовката може да бъде връчена на призоваемото лице и вънъ отъ дома му. 

 

Чл. 221. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Призовката се дава въ ръцете на самото 

призоваемо лице; ако ли съдебниятъ разсиленъ не го завари у дома му, той предава 

призовката на къщните му или на оногози, който му гледа имуществото или къщата; ако не 

намери ни едного отъ последните, то предава призовката на едного отъ съседите му, който 

приема да предаде призовката и да даде за това подписъ. Ако има адвокатъ по заведено 

вече дело, той получава призовката на оная отъ страните, на която е повереникъ. 

 

Чл. 222. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Призовката може да бъде връчена на 

призоваемото лице и вънъ отъ дома му. 

 

Чл. 123. Когато лицето, което се призовава, е променило местожителството си, 

секретарьтъ на съда или на общинското управление изпраща незабавно призовката до съда 

или до общинското управление по новото местожителство на призоваемото лице, за да 

бъде връчена отъ тяхъ, като същевременно съобщава въ съда, отъ който изхожда 

призовката, где и защо тя е пратена. 

 

Чл. 124 (224). Когато се предава призовката, на нея се отбелязва времето, когато е 

предадена, а другиятъ екземпляръ на призовката, подписанъ отъ приемача съ бележка, кога 

я е приелъ, и приподписанъ отъ връчителя, се представя въ съда. Ако лицето, което приема 

призовката не може да даде подписъ или не иска да я получи, това се бележи върху двата 

екземпляра на призовката и се записва, кога и кому е връчена и защо няма подписъ отъ 

оногова, който я е приелъ, или защо не е връчена. 



 

Когато призовката се връчва не лично на призоваемото лице, а на едно отъ лицата, 

посочени въ чл. 122, въ втория екземпляръ на призовката при подписа на това лице се 

отбелязватъ отношенията му съ призоваемото лице. 

 

Чл. 224. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато се предава призовката, на нея се 

забелязва времето кога е предадена, а другиятъ екземпляръ на призовката, подписанъ отъ 

приемача, съ бележка кога я е приелъ, се представя въ съда. Ако онзи, който приеме 

призовката, не може или не иска да даде подписъ, това се бележи и на двата екземпляра на 

призовката и се записва кога и кому е тя връчена и защо няма подписъ отъ оногозъ, който 

я е приелъ. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато призовката се връчва не лично на 

призоваемото лице, а на едно отъ лицата, изброени въ чл. 221, на втория екземпляръ на 

призовката, при подписа на това лице се отбелязватъ отношенията му съ призоваемото 

лице. 

 

Чл. 125 (225). Съдебниятъ разсиленъ или връчительтъ изобщо, когато връчва 

призовка на неграмотно лице, или когато призоваемото лице или домашните му откажатъ 

да приематъ призовката, поканва единъ или двама местни жители или местни полицейски 

служители, въ качество на свидетели, които се подписватъ върху призовката. 

 

Чл. 225. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдебниятъ разсиленъ или ръчителъ 

въобще, когато връчва призовка на неграмотно лице или въ случай, че призоваемото лице 

или домашните му откажатъ да приематъ призовката, пригласява единъ или двама 

свидетели или местни полицейски служители въ качество на свидетели и отбелязва 

имената на тези свидетели върху призовката. 

 

Чл. 126 (226). При искове срещу учреждения, общини или някое дружеството 

призовката се връчва на техния представителъ; а ако той се не намери, призовката се 

връчва на друго служещо у тяхъ лице. 

 

Чл. 226. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ исковете срещу учреждения, 

общини, общества или някое дружество призовката се връчва на техния представителъ; а 

ако той се не намери, то призовката се връчва на друго служаще у тяхъ лице. 

 

Чл. 127 (228). На офицерите, подофицерите и долните чинове, които са на 

действителна служба, призовката се връчва чрезъ непосредственото имъ началство. 

 

Чл. 228 (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) На офицерите, унтерофицерите и 

нижните чинове, които са на действителна служба, призовката се връчва чрезъ ближното 

имъ непосредствено началство. 

 

Чл. 128 (229а). Длъжностните лица, натоварени съ връчване на призовки и други 

съобщения, а тъй също и частните лица, които са поели такова задължение, се глобяватъ 

отъ 100 до 500 лева отъ председателя на съда или отъ самия съдъ, ако не предадатъ никакъ 

или предадатъ неправилно, или не навреме, призовките и другите съобщения, или ако не 



ги повърнатъ своевременно преди срока. 

 

Определението за налагане на глоба, не подлежи на обжалване, но то може да се 

отмени отъ съда, ако глобеното лице представи въ двуседмиченъ срокъ отъ съобщението 

уважителни причини за оправдаването си. 

 

Чл. 229а. (Новъ: З. отъ 16 мартъ 1922 год.) Длъжностните лица, натоварени съ 

връчване на призовки и други съобщения, а тъй също и частни лица, поели такова 

задължение, се глобяватъ до 500 лв. отъ председателя или съда, ако не предадатъ никакъ 

или предадатъ неправилно или не на време призовките и другите съобщения, или ако не ги 

повърнатъ своевременно преди срока. 

 

Постановлението за налагане на глоба не подлежи на обжалване, но то може да се 

отмени и въ двата случая отъ съда, ако глобеното лице представи, въ двунеделенъ срокъ 

отъ съобщението, уважителни причини за оправданието си. 

 

ДЯЛЪ II 

Призоваване чрезъ обнародване 
 

Чл. 129 (230). Ответникътъ, местожителството на когото не е известно на ищеца, се 

призовава, по решение на съда, чрезъ "Държавенъ вестникъ". Съдътъ разрешава 

призоваването да стане по такъвъ начинъ, следъ като се удостовери, даже служебно, че 

местожителството на ответника действително е неизвестно. 

 

Ако следъ това ищецътъ узнае местожителството на ответника, той е дълженъ да 

поиска отново да се призове ответникътъ съ призовка по неговото местожителство. 

 

По посочения въ предходните алинеи начинъ се постъпва и когато стане неизвестно 

местожителството на ищеца, ако ответникътъ желае призоваването му и внесе разноските 

за това. 

 

Ответникътъ, който живее въ страна вънъ отъ Европа, макаръ и съ известно 

местожителство, се призовава чрезъ домашните му, живеещи въ Царството, или, ако няма 

такива, чрезъ "Държавенъ вестникъ". 

 

Въ посочените въ този членъ случаи връчването или обнародването на призовката 

трябва да стане най-малко три месеца преди гледане на делото. 

 

Чл. 230. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ответникътъ, местожителството на 

когото не е известно на ищеца, по разрешение на съда, се призовава чрезъ "Държавенъ 

вестникъ". Съдътъ разрешава призоваването да стане по такъвъ начинъ, следъ като се 

удостовери, даже служебно, че местожителството на ответника е действително неизвестно. 

 

Ако ищецътъ подиръ това узнае за местожителството на ответника, той може да иска 

отново да се призове ответника съ призовка, съ назначаване на по-кратъкъ срокъ, съгласно 

съ действителното му местожителство. 



 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) По начина въ предшествуващите алинеи се 

постъпва и когато стане неизвестно местожителството на ищеца, ако ответникътъ желае 

призоваването му и внесе разноските. 

 

Чл. 130 (231) Когато въ исковата молба е посоченъ недвижимъ имотъ, който е въ 

Царството и принадлежи на ответника, а местожителството на този последния не се знае, 

то, освенъ призоваването чрезъ обнародване, праща се до лицата, които ищецътъ посочи 

като управители или нагледници на имота на ответника, и призовка за призоваването му 

въ съдъ. 

 

Чл. 231. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато в исковата молба на ищеца е 

показанъ недвижимъ имотъ, който е въ Царството и принадлежи на ответника, а 

местожителството му не се знае, то, освенъ призоваването му чрезъ обнародване, праща се 

до лицата, които ищецътъ покаже като управители или нагледници на имота му, и 

призовката за призоваването му на съдъ. 

 

Чл. 131 (232) Призоваването въ съдъ чрезъ "Държавенъ вестникъ", се обнародва 

единъ пътъ. Въ това призоваване се бележи всичко, което трябва да се съдържа въ 

призовката, съ кратко посочване на всички, приложени къмъ исковата молба, документи. 

 

Чл. 232. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Призоваването на съдъ чрезъ 

"Държавенъ вестникъ", се обнародва въ три броя на редъ. Въ това призоваване се бележи 

всичко, което се бележи въ призовката съ кратко поименуване на всичките, приложени при 

исковата молба, документи. 

 

Чл. 132 (233). За призованите въ съдъ лица се залепятъ на определеното за това място 

въ съдилището обявления, въ които се означаватъ имената, презимената и занятието имъ. 

Тези обявления оставатъ залепени до изминаването на срока за явяването на страните въ 

съда. 

 

Чл. 233. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) За призоваваните на съдъ лица се 

залепятъ въ определеното за това въ съдилището място обявления въ които се означаватъ 

имената имъ, презимената или прякорите и званието имъ, и които обявления оставатъ 

залепени до изминаването срока за явяването на страните въ съда. 

 

Глава VIII 

Повереници на страните 
 

Чл. 133 (238) Страните могатъ да водятъ делата си сами лично или чрезъ 

упълномощени отъ тяхъ лица, съгласно съ закона за адвокатите. Пълномощното може да 

бъде устно или писмено. Писменото пълномощно трябва да бъде заверено отъ нотариуса. 

 

Устното пълномощно или преупъолномощаване се дава предъ секретаря на съда, 

който го записва въ особенъ листъ и го заверява съ подписа си. Секретарьтъ на съда, ако не 

познава упълномощителите, се удостоверява за тяхната самоличность чрезъ двама познати 



нему свидетели. Упълномощаването по този редъ става само въ деня на разглеждане на 

делото, като листътъ, въ който е записано пълномощното, се прилага къмъ делото. 

 

Упълномощаването може да стане и предъ самия съдъ; въ тоя случай то се отбелязва 

само въ протокола. 

 

Чл. 238. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Страните могатъ да водятъ делата си 

сами лично или чрезъ упълномощените отъ тяхъ лица, съгласно съ закона за адвокатите. 

Пълномощното може да бъде устно или писмено. Последното трябва да бъде заверено отъ 

нотариуса, а устното се записва въ особенъ листъ и се заверява отъ секретаря на съда, 

който, ако не познава упълномощителите, се удостоверява за тяхната самоличность чрезъ 

двама познати нему свидетели. Упълномощаването по този редъ става само въ деня на 

разглеждане на делото и листътъ се прилага къмъ производството. Пълномощното може да 

се заяви и предъ самия съдъ и въ тоя случай то се отбелязва само въ протокола. 

 

Чл. 134 (238а). Пълномощното за водене на делото предъ една инстанция дава право 

на повереника да извършва предъ съда отъ името на страната всички съдопроизводствени 

действия по делото и особено да посочва и представя доказателства по него, да обжалва 

издадените отъ същия съдъ по делото определения и решения и да преупълномощава 

други лица съ същите права. Обаче, даденото предъ една инстанция устно пълномощно не 

дава право за явяване въ по-горните инстанции, гдето делото е отишло, освенъ ако изрично 

е дадено въ този смисълъ. 

 

Преупълномощаването на адвокатъ отъ адвокатъ не дава право за искане второ 

адвокатско възнаграждение. 

 

Чл. 238а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Пълномощието за водене на делото предъ 

една инстанция дава право на повереника да извършва предъ съда отъ името на страната 

всички процесуални действия по делото и особено да посочва и представя доказателства 

по него, да обжалва издадените отъ същия съдъ по делото определения и решения и да 

преупълномощава други лица съ същите права. Обаче, даденото предъ една инстанция 

устно пълномощие не дава право за явяване въ по-горните инстанции, гдето делото е 

отишло, дори и когато е дадена въ този смисълъ. Преупълномощаването отъ адвокатъ на 

адвокатъ не дава право за искане второ адвокатско възнаграждение. 

 

Страните при водене делата си не могатъ да упълномощаватъ повече отъ единъ 

повереникъ. 

 

Това ограничение не се отнася до държавата, когато тя е страна. 

 

Чл. 135 (239). Извършените отъ пълномощника съдопроизводствени действия са 

задължителни за страната, като да ги е извършила тя самата. Това важи за признанията и 

другите фактически изявления, щомъ те не са опровергани или не са поправени веднага 

отъ самата страна, която е присъствувала съ пълномощника си. 

 

За признаване исканията на противника, за отказване отъ исканията на доверителя, за 

предлагане на клетва, за сключване на спогодба и за получаване на пари или ценности, съ 



изключение на съдебните разноски, повереникътъ, ако действува въ отсъствие на страната, 

трябва да има изрично пълномощно. 

 

Чл. 239. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Извършените отъ пълномощника 

процесуални действия са задължителни за страната, като да ги е извършила тя. Това важи 

за признанията и другите фактически изявления, щомъ те не са опровергани или не са 

поправени веднага отъ самата страна, която е присъствувала съ пълномощника си. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) За признаване искането на противника, за 

отказване отъ исканията на доверителя, за предлагане на клетва, за сключване на спогодба 

и за получаване пари и ценности, освенъ съдебните разноски, повереникътъ, ако действува 

въ отсъствие на страната, трябва да има изрично пълномощие. 

 

Чл. 136 (240). Повереникътъ, ако се е отказалъ да продължава започнатото вече дело, 

е дълженъ да извести доверителя си за това толкова своевременно, щото последниятъ да 

има възможность да продължи делото лично или чрез другъ повереникъ, безъ да става 

нужда то да се отлага. 

 

Чл. 240. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Повереникътъ, ако се е отказалъ да 

следва захванатото вече дело, е длъжен да извести доверителя си за това толкова 

своевременно, щото последниятъ да има възможность да продължава делото, лично или 

чрезъ другъ повереникъ, безъ да става нужда да се отлага делото. 

 

Чл. 137 (241). Доверителятъ има право да унищожи въ всяко време пълномощното си 

или да спре повереника си, щомъ извести за това съда било устно, било писмено, но това 

не спира, нито отсрочва разглеждането на делото. Всички действия, извършени законно 

отъ повереника до часа на отстранението му, оставатъ въ сила. 

 

Чл. 241. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Доверителятъ има право да унищожи въ 

всяко време довереностьта си или да спре повереника си, щомъ извести за това на съда 

било устно, било писмено, но това не спира, нито отсрочва разглеждането на делото. 

Всичките действия, извършени законно отъ повереника до часа на отстранението му, 

оставатъ въ сила. 

 

Чл. 138 (242). Въ случай на смърть, умоповреждане или лишаване отъ права на 

повереника производството по делото не се спира, а може да се отложи разглеждането му 

за друго заседание, ако съдътъ намери, че тези обстоятелства не са могли да станатъ 

известни на страната или пъкъ, че тя е узнала за тяхъ толкова късно, че не е могла да 

замести своевременно повереника си съ другъ. 

 

Чл. 242. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ случай смъртьта на повереника, 

производството на делото не се спира, а може да се отложи разглеждането му за друго 

заседание само въ такъвъ случай, ако смъртьта на повереника е била толкова скорошна, 

щото страната не е могла да го замести своевременно съ други. 

 

Глава IХ 



Другарство въ делото 
 

Чл. 139 (243). Няколко лица могатъ да бъдатъ другари въ делото като ищци или като 

ответници, когато между тяхъ съществува едно общо право или общо задължение по 

отношение предмета на спора, или когато тяхното право или задължение фактически или 

правно почива върху едно и също основание. 

 

Чл. 243. Няколко лица могатъ да бъдатъ другари въ процеса, като ищци или 

ответници, когато между тяхъ съществува едно общо право или общо задължение по 

отношение предмета на препирнята, или когато тяхното право или задължение фактически 

или юридически почива върху едно и също основание. 

 

Чл. 140 (244). Всеки отъ другарите ищци или ответници е самостоятелна страна по 

отношение на противника въ делото, така че съдопроизводствените му действия или 

бездействия не могатъ нито да ползуватъ, нито да вредятъ останалите другари. 

 

Чл. 244. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Всеки отъ другарите ищци или 

ответници е самостоятелна страна по отношение противника въ делото, така че 

процесуалните му действия или бездействия не могатъ нито да ползуватъ, нито да вредятъ 

останалите другари. 

 

Чл. 141 (245). Отъ горното правило се изключватъ случаите, когато, по естеството на 

спорното правоотношение или по силата на закона, действието на решението трябва да се 

разпространи върху всички другари. Въ тези случаи съдопроизводствените действия, 

извършени отъ едного отъ тяхъ, иматъ сила и за останалите неявили се или неизвършили 

тези действия другари. 

 

Чл. 245. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Отъ горното правило се изключватъ 

случаите, когато, по естество на спорното правоотношение или по силата на закона, 

действието на решението трябва да се разпространи върху всички другари. Въ тези случаи, 

всички другари съставятъ въ съвкупность едно неразделно лице и действията, извършени 

отъ едного отъ тяхъ, иматъ сила и за останалите неявили се или неизвършили тези 

действия другари. 

 

Чл. 142 (246). Всеки другаръ въ делото има право да движи и продължава 

производството по него. Въ този случай, обаче, той е дълженъ да внесе разноските за 

призоваване на другарите си по делото. 

 

Чл. 246. Всеки другаръ въ процеса има право да следва производството на делото; 

когато призовава противника въ съдъ, той е дълженъ да призове едновременно тъй също и 

другарите си по процеса. 

 

Глава Х 

Разглеждане на делата въ съдебно заседание 
 



Чл. 143 (247). Докладътъ на делото и устните обяснения на страните ставатъ въ 

открито заседание на съда. 

 

Чл. 247. Докладътъ на делото и устните обяснения на страните ставатъ въ открито 

заседание на съда. 

 

Чл. 144 (248). Ако поради особеното свойство на делото публичностьта на 

заседанието може да бъде вредна за вярата, обществния редъ или нравственостьта, съдътъ 

може да постанови, щото заседанието да стане при затворени врата. Разпореждането за 

това всякога се обявява публично и се записва въ протокола на заседанието. 

 

Чл. 248. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако по особеното свойство на делото, 

публичностьта на заседанието може да бъде вредителна за вярата, за обществния редаъ 

или нравственостьта, то съдъть може да постанови, щото заседанието да стане при 

затворени врата. Разпореждането за това всякога се обявява публично и се записва въ 

протокола на заседанието. 

 

Чл. 145 (249). Съдебното заседание може да стане при затворени врата и тогава, 

когато двете страни по делото поискатъ това и съдътъ признае молбата имъ за уважителна. 

 

Чл. 249. Съдебното заседание може да стане при затворени врата и тогава, когато 

двете страни по делото поискатъ това, и съдътъ признае молбата имъ за уважителна. 

 

Чл. 146 (250). Съдебното заседание може да стане при затворени врата още и по дела 

между съпрузи и между възходящи и низходящи роднини, ако една отъ страните, поиска 

това, а също и по дела между съдружници, ако и двете страни поискатъ това. 

 

Чл. 250. Съдебното заседание може да стане при затворени врата още по всякакви 

дела между съпрузи, възходящи и низходящи роднини, ако една отъ страните поиска това. 

Също и по делата между съдружници ако всичките страни поискатъ това. 

 

Чл. 147 (251). Когато се разглежда едно дело при затворени врата, всяка страна може 

да бъде придружена отъ трима роднини или трима приятели по неинъ изборъ. 

 

Чл. 251. Когато се слуша едно дело при затворени врата, всяка страна може да бъде 

придружена отъ трима роднини или трима приятели по неинъ изборъ. 

 

Чл. 148 (252). Кратъкъ докладъ на делото се прави отъ председателя или отъ единъ 

членъ на съда писмено или устно възъ основа на представените отъ страните по делото 

книжа и документи. Докладътъ трябва да се направи, даже и когато страните заявятъ, че 

той имъ е известенъ. 

 

Отъ доклада трявбва да се вижда: 

 

1) въ що се състои искътъ; кои са обстоятелствата, отъ които той произтича; кои отъ 

тяхъ се признаватъ и кои оспорватъ отъ ответника; кои са доказателствата на ищеца и 

доказателствата на ответника за оспорените обстоятелства по иска; 



 

2) има ли възражения отъ страна на ответника и въ що се състоятъ те; кои са 

обстоятелствата, отъ които произтичатъ; кои отъ тяхъ се признаватъ и кои оспорватъ отъ 

ищеца; кои са доказателствата на ответника и доказателствата на ищеца за оспорените 

обстоятелства по възраженията; 

 

3) отводите, ако са направени такива, и 

 

4) всичко друго отъ делото, което има съществено значение за решаването му. 

 

Чл. 252. Докладътъ на делото се прави отъ председателя или отъ единъ членъ на съда, 

писмено или устно, възъ основание на представените отъ страните по делото книжа и 

документи. 

 

Чл. 149 (253, 253в, ал. I, 258). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 год.1). При устните 

състезания страните са длъжни да обосноватъ фактичеаски и правно своите твърдения и 

възражения, да дадатъ ясенъ и положителенъ отговоръ по всички наведени отъ противната 

страна обстоятелства, твърдения и възражения, които не са достатъчно ясни въ 

подготвителните книжа, а също и за отговарятъ на всички въпроси, които съдътъ би 

намерилъ за нуждно да имъ зададе въ свързка съ обстоятелствата на делото. Неоспорените 

при съдебното разбирателство фактически обстоятелства и доказателства (чл. 166) не 

могатъ да бъдатъ оспорени при устните състезания, освенъ на правно основание. 

 

1) Старъ чл. 149 (253, 253в, ал. 1, 258). Въ първото съдебно заседание по делото следъ 

свършване на разискванията по предварителните въпроси всяка отъ страните, която 

присъствува или се представлява отъ повереникъ, е длъжна да даде нуждните кратки и 

положителни разяснения относно ония изтъкнати отъ противната страна обстоятелства и 

твърдения, за които отъ подготвителните книжа по делото не е ясно дали тя ги признава 

или оспорва, а също и да отговори на всички въпроси, които й биха били зададани отъ 

председателя на съда или, съ негово разрешение, отъ членовете на същия или отъ 

противната страна за разясняване на делото и за отделяне на спорното отъ безспорното. 

 

Чл. 253. (Измененъ: З. от 16 юний 1922 год.) Въ първото заседание страните са 

длъжни да разяснятъ ясно и положително както фактическата страна на делото, тъй и 

основанията на своите искания и възражения и да посочатъ доказателствата, които ги 

подкрепятъ. Отъ своя страна съдътъ може да указва на страните, че за някои съществени за 

разрешението на делото обстоятелства те не посочватъ никакви или посочватъ 

недостатъчни доказателства. 

 

Следъ това съдътъ определя, кои отъ посочените или представени по-рано или въ това 

заседание доказателства се допускатъ и по кой редъ и начинъ да стане тяхното събиране. 

 

Ако страните посочватъ или представляватъ писмени доказателства, съдътъ, следъ 

като изслуша явилите се отъ тяхъ, определя, отъ кои документи те трябва да представятъ 

преписи за противната страна, въ колко екземпляра и въ какъвъ срокъ. Преписите се 

заверяватъ отъ страната, която ги представлява. 

 



Чл. 253в, ал. I. (Новъ: З. отъ (16 юний 1922 год.) Всяка страна, която присъствува или 

се представлява отъ повереникъ, трябва да се произнесе върху обстоятелствата, наведени 

отъ противната страна и върху тези други, по които е била изрично запитана отъ съда, по 

неговъ починъ или по искане на противната страна. 

 

Обяснения на страната, че не знае за съществуването на наведените отъ противната 

страна обстоятелства, не се допускатъ, когато те се отнасятъ до нейни лични действия или 

са били предметъ на нейни лични наблюдения. 

 

Мълчание, отклончиви или противоречиви отговори се преценяватъ отъ съда и се 

взематъ предвидъ при решаване на делото. 

 

Чл. 258. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Председательтъ на съда и членовете, съ 

разрешение на председателя, могатъ да поискатъ положителни обяснения отъ страната, 

когато тя се изразява неясно или неопределно, или когато отъ нейните думи не се вижда, 

признава ли тя или отхвърля обстоятелствата или документите, върху които е основано 

искането или възражението на противната страна. 

 

Чл. 150 (253а, ал. I и II). (Отмененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1). 

 

1) Отмененъ чл. 150 (253, ал. I и II). Ако допуснатите доказателства не са налице, 

съдътъ, отлага делото и определя срокове за представяне на доказателствата, за 

извършване на другите произдводствени действия и за внасяне следуемите се депозити, а 

също и взема мерки, щото въ идното заседание въ делото да може да бъде решено. 

 

Отлагане на делото се допуска, ако безъ вина въ страната не са могли да бъдатъ 

призовани или да се явятъ свидетели и вещи лица, или да се представятъ други допуснати 

доказателства, които иматъ такава важность за делото, че без тяхното изслушване или 

представяне съдътъ не би могълъ да издаде правилно решение. 

 

Новото заседание се насрочва не по-късно отъ три месеца отъ датата на предходното 

заседание. Този срокъ може да бъде увеличенъ само поради крайно уважителни причини. 

Когато това е възможно, въ самото определение за отлагане на делото се обявява и деньтъ, 

въ който то ще се гледа отново. 

 

Чл. 253а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) Ако допуснатите доказателства са налице, 

съдътъ решава делото въ същото заседание. Въ другите случаи той отлага делото, определя 

срокове за представяне на доказателствата за извършване другите процесуални действия и 

за внасяне следуемите се депозити и взема мерки, щото въ идното заседание делото да 

може да бъде решено. 

 

Последваще отлагане се допуска, ако безъ вина на страната не са могли да бъдатъ 

призовани или да се явятъ свидетели и вещи лица, или да се събератъ други допуснати 

доказателства, които при това, иматъ такава важность за делото, че безъ тяхното 

изслушване или събиране съдътъ не би могълъ да издаде правилно решение. 

 

Чл. 151 (253а, ал. III). (Отмененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1). 



 

1) Отмененъ чл. 151 (253а, ал. III). Ако се яви нужда делото да се отложи, съдътъ 

разпитва явилите се свидетели, а може да разпита и явилите се вещи лица, освенъ ако и 

двете страни, искатъ разпитването да стане едновременно, или ако съдътъ намира, че 

едновременното имъ разпитване с неявилите се свидетели и вещи лица ще бъде въ 

интереса на правилното решаване на делото. 

 

Въ случай, че неявилите се свидетели и вещи лица могатъ да се явятъ въ същия денъ 

или най-късно на следния денъ, съдътъ отсрочва делото за този денъ, като задължава 

страните да допълнятъ депозита за пътни и дневни пари на свидетелите и вещите лица, ако 

това е нуждно. 

 

Същото правило се спазва и когато се касае за писмени доказателства, които са 

допуснати отъ съда и могатъ да бъдатъ представени от същия или най-късно в следния 

подиръ заседанието денъ. 

 

Чл. 253а, ал. III. Когато някои отъ свидетелите или вещите лица са налице, а делото 

на което е дадено ходъ, следва да се отложи, съдътъ разпитва явилите се свидетели, а може 

да разпита и явилите се вещи лица. Той може да не стори това, ако и двете страни са 

съгласни, или ако счете, че иначе не би могълъ да издаде правилно решение. При същите 

условия той може да постанови, щото някои отъ разпитаните свидетели или вещи лица да 

бъдат призовани и въ идното заседание, ако отъ показанията имъ се вижда, че ще има 

нужда отъ тяхъ тогава. 

 

Чл. 152 (254). Следъ изтичане на определените въ чл. чл. 106 и 109 срокове страните 

не могатъ да представятъ нови доказателства. 

 

При усните обяснения страните могатъ да изтъкватъ нови доводи за разяснение на 

фактическата или правната страна на делото. 

 

Чл. 254. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Подиръ първото заседание не се 

допускатъ нови доказателства при по-нататъшното разглеждане на делото по същество въ 

тая инстанция, но страните могатъ при усните обяснения да навеждатъ нови доводи за 

разяснение, както на фактическата, така и на юридическата страна на делото. 

 

Чл. 153 (255). Ищецътъ при усните обяснения може да намали своите искания, които 

са заявени въ исковата молба, но няма право да ги увеличава, да ги изменява по същество 

или да предявява нови искания, освенъ ако тези последните произтичатъ непосредно отъ 

заявените въ исковата молба. Не се счита за увеличение на иска, когато ищецътъ прибавя 

проценти или приръсти. 

 

Чл. 255. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ищецътъ при устните си обяснения 

може да намали своите искания, които са заявени въ исковата молба, но няма право да ги 

увеличава, да ги заменява по същество или да предявява нови искания, освенъ, ако те 

произтичатъ непосредствено изъ заявените въ исковата молба. Не се счита за увеличение 

на иска, когато ищецътъ прибавя проценти или приращения. 

 



Чл. 154 (256, 261). Председательтъ открива и ръководи устните състезания. Той дава 

думата и може да я отнеме на оня, който не се подчинява на неговите разпореждания. Той 

се грижи, щото делото да се разясни напълно и всестранно, и състезанието да се довърши 

по възможность безъ прекъсвания. 

 

Когато намери, че делото е достатъчно разяснено, председательтъ прекратява устните 

обяснения, но само следъ като бъдатъ изслушани и двете страни по равно число пъти. 

 

Чл. 256. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Председательтъ отваря и ръководи усните 

състезания. Той дава думата и може да я отнеме на оня, който не се подчинява на неговите 

разпореждания. Той се грижи, щото делото да се разясни напълно и всестранно, и 

състезанието да се довърши, по възможность без прекъсване. 

 

Чл. 261. Устните обяснения управлява председателятъ на съда. Когато той намери, че 

делото е доста разяснено, прекратява усните обяснения, но само следъ като бъдатъ 

изслушани и двете страни по равно число устни обяснения. 

 

Чл. 155 (259). Когато делото съдържа няколко искания или няколко предмети на иска, 

съединението на които при устните обяснения е неудобно, съдътъ може да постанови, 

щото страните да представятъ своите обяснения отделно по всяко искане или всеки 

предметъ. 

 

Когато по едно искане се представятъ няколко самостоятелни средства за защита, 

съдътъ също така може да постанови, състезанието да се ограничи преди всичко върху 

едно или няколко отъ тия средства, а после върху другите. 

 

Чл. 259. По делото, което съдържа въ себе си няколко искания или предмети, 

съединението на които при устните обяснения е неудобно съдътъ може да постанови, щото 

страните да представятъ своите обяснения, отделно по всяко искане или предметъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.). Съдътъ така също може да постанови, когато по 

едно искане се предявяватъ няколко самостоятелни средства за защита, състезанието да се 

ограничи преди всичко върху едно или няколко отъ тия средства, а после върху други. 

 

Чл. 156 (260). При устните обяснения на страните председательтъ на съда, ако намери 

за възможно, поканва ги да свършатъ делото съ спогодба. Въ случай, че страните се 

спогодятъ, съставя се протоколъ, въ който се отбелязва предметътъ и условията на 

спогодбата. Този протоколъ, подписанъ отъ съдиите и отъ страните не подлежи на 

обжалване предъ по-горенъ съдъ и има сила на влязло въ законна сила решение. Той се 

изпълнява по общия редъ за изпълнение на съдебните решения. 

 

Ако спогодбата се отнася за часть отъ спора, съставя се прокотолъ само за нея, а за 

неспогодената частъ делото продължава. 

 

Чл. 260. При устните обяснения на страните, председательтъ на съда, ако види за 

възможно, поканва ги на помирение, освенъ по дела, които не могатъ да се свършатъ съ 

помирение. Въ случай че страните се помирятъ, съставя се протоколъ, въ който се 



забелязва основанието и условията на помирението; този протоколъ, подписанъ отъ 

съдиите, и отъ страните, не подлежи на обтъжване предъ по-горенъ съдъ и има сила на 

влязло въ законна сила решение. Той се изпълнява на общо основание. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.). Ако спогодбата се отнася за частъ отъ спора, 

съставя се протоколъ само за нея, а за неспогодената часть делото продължава. 

 

Глава Ха 

(Нова: З. отъ 2 априлъ 1942 г.) 

Заповедно съдопроизводство 
 

ДЯЛЪ I 

Издаване заповедъ за изпълнение 
 

Чл. 156а. Може да иска издаване за заповедъ за изпълнение ако разполага съ писмени 

доказателства, които не възбуждатъ съмнение отъ външна страна: 

 

а) този, комуто се дължи определена парична сума или определено количество 

заместими вещи; 

 

б) този, комуто се дължи предаването на определена движима вещъ, която 

длъжникътъ е получилъ отъ него съ задължение да я повърне същата или пъкъ чиято 

собственость му е била прехвърлена отъ самия длъжникъ съ задължение да предаде 

владението. 

 

Задължението, за което се иска издаване на заповедъ за изпълнение, трябва да е 

изискуемо. 

 

Заповедъ за изпълнение не може да се иска, ако връчването й трябва да стане въ 

чужбина. 

 

Чл. 156б. Когато задължението или изискуемостьта му е въ зависимостъ отъ 

изпълнението на насрещното задължение или изобщо отъ настъпването на едно събитие, 

за да се иска заповедъ за изпълнение, трябва изпълнението на задължението или 

настъпването на събитието да е установено съ писмени доказателства. 

 

Чл. 156в. Молбата за издаване на заповедъ за изпълнение е подсъдна на околийския 

съдия или председателя на областния съдъ на който би билъ подсъденъ искътъ. 

 

Тя трябва да отговаря на изискванията на чл. 82 отъ закона за гражданското 

съдопроизводство, като просителниятъ й пунктъ се състои отъ искането за издаване на 

заповедъ. 

 

Къмъ молбата не се прилага преписъ за дължника. 



 

Чл. 156г. Подаването на молба за издаване заповедъ за изпълнение произвежда 

действие на подаване искова молба. 

 

Ако обаче, производтвото се прекрати или молбата се остави безъ уважение или ако 

заповедьта не бъде връчена, молбата не произвежда това действие. 

 

Чл. 156д. Околийскиятъ съдия или председательтъ на областния съдъ разглежда 

молбата въ разпоредително заседание. 

 

Определението, съ което молбата се уважава или оставя безъ уважение, не може да се 

обжалва. 

 

Чл. 156е. Заповедьта за изпълнение трябва да съдържа: името, презимето, прякора, 

занятието и местожителството на кредитора и длъжника, какво иска кредиторътъ и 

основанието на искането му. 

 

Съ заповедъ длъжника се поканва: да изпълни въ двуседмиченъ срокъ отъ връчването, 

искането на кредитора, заедно съ разноските, както и лихвите, ако вземането е парично, 

или да представи въ същия срокъ възраженията си и доказателствата, които ги подкрепятъ. 

 

Заповедьта се връчва на длъжника служебно. 

 

Чл. 156ж. Ако длъжникътъ представи възражения съгласно чл. 156е - ал. II , искането 

се разглежда по реда на съкратеното съдопроизводство, като молбата и възраженията 

заместватъ исковата молба и отговора, а ако не представи възражения, околийскиятъ съдия 

или председательтъ на областния съдът, по молба на кредитора му издаватъ 

изпълнителенъ листъ. 

 

Чл. 156з. По искане на молителя, околийскиятъ съдия или председательтъ на 

областния съдъ въ разпоредително заседание, могатъ да допуснатъ предварително 

изпълнение, ако възраженията не са подкрепени съ убедителни писмени доказателства или 

доводи. 

 

Предварително изпълнение се допуска винаги, когато ицещътъ представи нуждното 

обезпечение за противната страна. 

 

За спирането на предварителното изпълнение важатъ разпорежданията на чл. 477 на 

закона за гражданското съдопроизводство. 

 

Решението на първата инстанция подлежи на предварително изпълнение безъ 

обезпечение. 

 

Чл. 156и. Определението, съ което се отхвърля молбата за издаване заповедъ за 

изпълнение, не пречи на молителя да предяви правата си чрезъ искъ на общо основание. 

Длъжникътъ, който не е представилъ възражения въ срока по чл. 156е, ал. II , може да ги 

предяви по исковъ редъ, въ тригодишенъ срокъ отъ връчване на заповедьта за изпълнение. 



 

ДЯЛЪ II 

Издаване на изпълнителенъ листъ по менителници и 

записи на заповедъ 
 

Чл. 156к. Приносителятъ на менителница или записъ на заповедъ, не възбуждащи 

съмнения отъ външна страна, може, вместо да предяви искъ, да поиска направо да му се 

издаде изпълнителенъ листъ за дължимата главница, комисионната, лихвите и разноските. 

 

Към молбата се прилага оригинала на менителницата или записа на заповедъ, а също - 

протеста и подписаната сметка, когато на нуждни. 

 

Чл. 156л. Молбата за издаване на изпълнителенъ листъ е подсъдна на съда, въ чийто 

районъ е местожителството на длъжника или мястото на плащането. 

 

Ако се иска изпълнителенъ листъ срещу няколко съзадължени лица, молбата, освенъ 

на мястото на плащането, може да се предяви срещу всички въ всеки съдъ, въ чийто 

районъ е местожителството на едно отъ тяхъ. 

 

Чл. 156м. Съдътъ разглежда молбата въ разпоредително заседание. 

 

Определението, съ което се уважава или отхвърля изцяло или отчасти молбата за 

издаване изпълнителенъ листъ, може да се обжалва въ двуседмиченъ срокъ. Срокътъ тече, 

ако съ определението молбата се уважава, отъ деня на връчването на призовката за 

доброволното плащане, а ако молбата се отхвърля отъ деня на съобщаването на 

определението. 

 

Жалбата може да се основава само на съображения отъ самото съдържание на 

документа. 

 

Обжалването на определението, съ което молбата се уважава, не спира изпълнението. 

 

Чл. 156н. Съдът спира изпълнението на изпълнителния листъ, ако въ двуседмиченъ 

срокъ отъ деня на получаването на призовката за доброволно плащане длъжникътъ 

представи възражения, подкрепени съ убедителни писмени доказателства или ако въ 

същия срокъ представи надлежно обезпечение. 

 

Обезпечението може да бъде въ пари, въ държавни или въ гарантирани отъ държавата 

ценни книжа по пазарната имъ цена, намалена съ 20 %, или съ недвижими имоти по 

данъчната оценка. То служи за изключително удовлетворение на менителничното вземане. 

 

При няколко съзадължени лица обезпечението важи само за лицето или лицата, за 

които е представено. 

 

Когато възражението се отнася само за часть отъ търсената по менителницата или 



записа на заповедъ сума както и когато представеното обезпечение не е равно на цялата 

сума по изпълнителния листъ, съдътъ спира изпълнението само за съответната часть отъ 

сумата. 

 

Чл. 156о. Определението на съда по молбата за спиране на изпълнението може да се 

обжалва въ двуседмиченъ срокъ отъ деня на съобщението му. 

 

Чл. 156п. Когато съдътъ е спрялъ изпълнението възъ основа на чл. 156н , ищецътъ 

трябва да предяви искъ на общо основание въ тримесеченъ срокъ отъ деня, въ който 

определението за спиране на изпълнението е влязло въ законна сила. Въ противенъ случай 

изпълнителниятъ листъ се обезсилва. 

 

Ако кредиторътъ е предявилъ искъ, висящото производство по обжалване 

определението за издаване на изпълнителенъ листъ се прекратява служебно. 

 

Чл. 156р. Определението, съ което се уважава или отхвърля молбата за издаване на 

изпълнителенъ листъ или молбата за спиране на изпълнението, не пречатъ на страните да 

предявятъ правата си по исковъ редъ. Искътъ на длъжника въ тоя случай се погасява въ 

тригодишенъ срокъ отъ влизане на определението въ законна сила. 

 

Чл. 156с. При подправка на записъ на заповедъ или менителница, възъ основа на 

които е издаденъ изпълнителенъ листъ, последниятъ се счита обезсиленъ по право съ 

самия фактъ на признаване подправката отъ съда, съ присъда, влязла въ законна сила, безъ 

да има нужда за тази цель да се иска прегледъ на определението на съда за издаване на 

изпълнителенъ листъ. 

 

Това правило има тълкователенъ характеръ. 

 

ДЯЛЪ III 

Издаване на изпълнителенъ листъ по ипотеченъ актъ 
 

Чл. 156т. Кредиторътъ на изискуемо вземане, обезпечено съ ипотека, може да иска 

издаване на изпълнителенъ листъ възъ основа на акта за учредяване ипотеката. 

 

Чл. 156у. Ако изискуемостьта на вземането е въ зависимостъ отъ изпълнението на 

насрещното задължение или изобщо отъ настъпването на едно събитие, изпълнението на 

задължението или настъпването на събитието, трябва да се установятъ съ изходящи отъ 

длъжника или автентични писмени доказателства. 

 

Чл. 156ф. Определението, съ което се уважава или отхвърля молбата за издаване на 

изпълнителенъ листъ, може да се обжалва по правилата на чл. 156м . 

 

Чл. 156х. Съдътъ спира изпълнението на изпълнителния листъ, ако въ двуседмиченъ 

срокъ отъ получаването на призовката за доброволно плащане, длъжникътъ представи 

възражения, подкрепени съ убедителни писмени доказателства. 

 



Чл. 156ц. За производството по молбата за издаване изпълнителенъ листъ по 

ипотеченъ актъ, намиратъ приложение чл. чл. 156о, 156п и 156р. 

 

Чл. 156ч. Тази глава влиза въ сила единъ месецъ следъ обнародването й въ 

"Държавенъ вестникъ". 

 

Законътъ за заповедното съдопроизводство се отменява. Отменява се и чл. 557, т. 8, 

отъ закона за гражданското съдопроизводство. 

 

Глава ХI 

Предявяване на насрещенъ искъ 
 

Чл. 157 (262). Ответникътъ има право да предяви насрещенъ искъ най-късно въ 

писмения си отговоръ, ако насрещниятъ искъ произтича отъ еднакво правно основание съ 

иска, предявенъ отъ ищеца, или ако може да стане прихващане съ същия искъ. 

Предявяванетото на насрещния искъ става по правилата за предявяване на искъ изобщо. 

 

По дела по менителница или записъ на заповедъ не се допуска предявяване на 

насрещенъ искъ. 

 

Определението на съда по приемането или неприемането на насрещния искъ не 

подлежи на никакво обжалване. 

 

Чл. 262. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ответникътъ има право да заяви 

насрещенъ искъ най-късно до първото по делото заседание, ако насрещното му искане 

произтича отъ еднакво юридическо основание, съ иска, предявенъ отъ ищеца, или макаръ и 

да има друго основание, може да се компенсира съ същия искъ. Предявяването на 

насрещния искъ става по правилата за предявяването на искъ. 

 

Определението на съда, съ което се приема насрещния искъ, не подлежи на никакво 

обжалване. 

 

Определението на същия, съ което насрещния искъ е приетъ, може да се обтъжи съ 

частна жалба. 

 

Глава ХII 

Съкратено съдопроизводство 
 

Чл. 158 (269, 270). По искане на ищеца, по съкратенъ редъ се извършва 

производството, освенъ въ изрично посочените въ закона случаи, още и по следните дела: 

 

1) по искове за дадени пари въ заемъ или за стоки, дадени въ кредитъ; 

 

2) по искове за наемъ на земи, къщи, жилища и всякакви други помещения и за 

изпразване на наети помещения; 



 

3) по искове за възнаграждения на слуги и изобщо за заплащане на работа, извършена 

отъ майстори, занаятчии, надничари и други такива; 

 

4) по искове за пари или други имоти, дадени на пазене; 

 

5) по спорове, възникнали при изпълнение на решения, когато спорътъ по същностьта 

си съставлява самостоятеленъ искъ, и 

 

6) по спорове за привилегии. 

 

Дела, въ които държавното съкровище е страна, не се разглеждатъ по реда на 

съкратеното съдопроизводство. 

 

Чл. 269. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Всичките дела, съ изключение делата 

на държавното съкровище, могатъ да се разглеждатъ по съкратенъ редъ, ако някоя отъ 

страните моли за това и председательтъ на съда отъ своя страна не намери препятствие да 

уважи молбата. 

 

Чл. 270. По съкратенъ редъ трябва да се произвеждатъ дела: 

 

1) по искане за взети на вяра стоки и припаси, за наемъ на земи, къщи, жилища и 

всякакви помещения, за наемъ на слуги и въобще за извършване работи отъ майстори, 

занаятчии, надничари и други такива; 

 

2) по искове за дадени на пазене пари или други имоти: 

 

3) по искове за изпълнение или за унищожение на договори и обязателства; 

 

4) по искове за възнаграждение за вреди и загуби; 

 

5) по препирни, възникнали при изпълнение на решения, когато препирнята по 

същностьта си съставлява самостоятелен съ искъ. 

 

6) по препирни за привилегии; 

 

7) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) по проверка на актове по чл. 480 и след. отъ 

настоящия законъ; 

 

8) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) по исковете за делба, и 

 

9) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) въ изрично указаните въ закона други случаи. 

 

Чл. 159 (271). По дела, които подлежатъ на разглеждане по съкратенъ редъ, 

председательтъ на съда разпорежда въ същия денъ, въ който е прието исковата молба, да 

се изпратятъ за връчване на ответника преписите отъ нея и отъ приложенията й съ изрично 

посочване на срока за подаване на писменъ отговоръ. 



 

Ответникътъ може въ седмодневенъ срокъ отъ получаването на преписа отъ исковата 

молба да подаде писменъ отговоръ съобразно съ наредбата на чл. 106 отъ този законъ. 

 

По тези дела не се допуска подаване на допълнителна искова молба и допълнителенъ 

отговоръ. 

 

Първото по делото заседание се назначава отъ председателя на съда най-късно до 

петнадесетъ дни отъ изтичането на срока за подаване на отговоръ следъ като съдътъ 

предварително въ разпоредително заседание се е произнесълъ по въпросите, за които е 

речъ въ чл. 110 отъ този законъ. 

 

Същиятъ срокъ за насрочване на делото се спазва и когато то се отложи; а също и въ 

по-горните инстанции. 

 

Чл. 271. По дела, които се произвеждатъ по съкратенъ редъ, председательтъ на съда 

назначава на страните, за явяване на съда срокъ отъ една седмица до единъ месецъ. 

 

(Нова алинея З. отъ 16 юний 1922 год.). Същите срокове председательтъ на съда 

спазва и когато делото, следъ отлагането му, се насрочва. 

 

Чл. 160 (272, 273). По дела, които подлежатъ на разглеждане по съкратенъ редъ и 

изискватъ неотложно решение, страните могатъ да се призоватъ на съда въ съдебно 

заседание са същия денъ, въ който е подадена исковата молба, ако ответникътъ живее въ 

мястото, гдето заседава съдътъ. 

 

Въ тези случаи писметъ отговоръ не се подава. Обаче, ответникътъ има право да моли 

за отлагане на делото, за да представи доказателствата си, съ които подкрепя своите 

възражения и искания. Съдътъ, ако намери, че посочените отъ ответника доказателства съ 

отъ съществено значение за правилното решаване на делото, допуска ги и отлага 

разглеждането на делото, като назначава възможно най-късъ срокъ за представяне 

допуснатите отъ него доказателства. 

 

Чл. 272. По дела, които изискватъ неотлагателно решение, ако ответникътъ живее въ 

мястото, гдето заседава съдътъ, страните може да се призоватъ на съдъ въ съдебно 

заседание, въ тоя същия денъ, когато е подадена исковата молба или за следващия първи 

присъственъ денъ следъ връчване на призовките. 

 

Чл. 273. Така също по дела за изпълнение договори и обязателства, извършени по 

установения редъ и по менителници, страните може да се призоватъ на съдът, въ съдебно 

заседание, даже за първия присъственъ денъ следъ връчване на призовките. 

 

Чл. 161 (279). Ако при гледането на едно дело по реда на съкратеното 

съдопроизводство съдътъ се убеди, че то не може да бъде добре разяснено по този редъ, 

той може да постанови, щото делото да се гледа по обикновения редъ на 

съдопроизводството. 

 



Чл. 279. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако при производството на едно дело 

по съкратенъ редъ съдътъ се убеди, че то не може да бъде добре разяснено по него, той 

може да постанови, щото делото да се гледа по обикновения редъ на съдопроизводството. 

 

Чл. 162 (281). Въ случаите, за които въ тази глава не са предвидени особени правила, 

прилагатъ се правилата на обикновеното съдопроизводство. 

 

Чл. 281. Въ случаите, за които въ съкратеното съдопроизводство няма постановени 

особени правила прилагатъ се общите правила. 

 

Глава ХIIа 

(Нова: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) 

Временни решения 
 

Чл. 162а. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Околийскиятъ съдия се произнася съ 

временно решение: 

 

1) по молба само за опраздване на наети помещения, поради незаплащане на срокъ 

наемната цена или поради изтичане на наемния срокъ. 

 

Забележка I. (Отменена: З. отъ 6 августъ 1935 г.1)*) 

 

Забележка II. (Отменена: З. отъ 6 августъ 1935 г.2)*) 

 

2) по молба за изваждане на лица, временно допустнати или находящи се въ имота на 

ищеца, ако отъ обстоятелствата на случая не е явно, че тия лица се намиратъ въ имота на 

ищеца на свое собствено юридическо основание, и ако, поканени срещу разписка чрезъ 

органите на местната държавна, а гдето няма такава - на местната общинска полиция, въ 

тридневенъ срокъ отъ получаване поканата, не напуснатъ доброволно; 

 

3) по молби на наематели на работа да имъ се разреши да продадатъ поправени отъ 

тяхъ вещи, съ или безъ свои собствени материали, за удовлетворение дължимото имъ 

възнаграждение, ако собствникътъ на вещьта въ продължение на три месеци отъ срока за 

извършване на поправката не се яви да я получи и ако стойностьта на вещьта не надминава 

5.000 лева; тая стойность се определя отъ околийския съдия възъ основа на неговите лични 

познания и преценка. 

 

Забележка. Фактътъ на оставяне вещьта за поправка, срокътъ на поправката, както и 

размерътъ на уговореното възнаграждение, се установяватъ съ копието отъ подписанато 

отъ собственика на вещьта разписка въ държавния отъ наемателя за тая цель особенъ 

кочан. 

 

4) по молби за повръщане на вещи, дадени въ заемъ за послужване или оставни на 

доброволенъ или необходимъ влогъ, ако заемательтъ или влогориемательтъ поканенъ по 

реда, предвиденъ въ т. 2 не повърне вещьта въ тридневенъ срокъ отъ получаване поканата; 



 

4а) (Новъ п.: З. отъ 20 априлъ 1938 г.3)*) по молби за освобождаване на вещи, 

задържани отъ наемодавеца, възъ основа на чл. 17, т. 2, отъ закона за привилегиите и 

ипотеките, ако предпоставките за задържането не са били или не са вече налице; 

 

5) по всички молби, отнасящи се до предмети, които изискватъ бързо разрешение и 

отъ забавяне разрешението на които могатъ да последватъ значителни и непоправими 

вреди за ищеца или друга тежка опасность. 

 

1) Отменена забележка I на чл. 162а . Ако годишниятъ наемъ на наето помещение 

надминава 50.000 лева, молбата за опраздване се подава до председателя на съответния 

областенъ съдъ. 

 

2) Отменена забележка II на чл. 162а . Установяването на наемните отношения, както 

и заплащането на наема или изтичане на наемния срокъ, въ случай на възражение, става съ 

писмени доказателства, изходящи отъ противната страна, или съ договоръ, подписанъ отъ 

двете страни. 

 

*) Забележка I и II къмъ п. 1 на чл. 162а са отменени съ чл. 14 отъ наредбата-законъ за 

временно уреждане на наемните отношения отъ 6 августъ 1935 г. 

 

3) П. 4а къмъ чл. 162а е прибавенъ съ наредба-законъ за отменение на нар.-законъ за 

временно уреждане на наемните отношения. 

 

*) Нар.-законъ за врем. уреждане на наемните отношения се отменява отъ 1 януарий 

1939 г. съ законъ отъ 1 юлий 1938 г. за изменение на нар.-законъ за отменяване на нар.-

законъ за врем. уреждане на наемните отношения. 

 

Чл. 162б. (Новъ: отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако по предмета на молбата има заведено 

дело предъ съдилищата на общо основание, било отъ молителя, било отъ противната 

страна, тая молба не се приема, а приетата се оставя безъ разглеждане. 

 

Чл. 162в. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Молбата за издаване на временно 

решение може да се подаде отъ всяко дееспособно лице, което има интересъ отъ това. 

 

Освободените отъ настойничество малолетни, настойниците и представителите на 

публично-правни и частно-правни юридически лица за подаване на такава молба няматъ 

нужда отъ разрешение, каквото се изисква за завеждане искъ на общо основание. 

 

Чл. 162г. (Новъ З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Молбата трябва да съдържа: изложение на 

обстоятелствата, отъ които произхожда искътъ; доказателствата, отъ които се установяватъ 

тия обстоятелства, и за какво моли ищецътъ. 

 

Чл. 162д. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Къмъ молбата се прилагатъ нуждното 

число преписи, които най-късно на следния отъ постъпването й денъ се връчватъ на 

противната страна. 

 



Въ тридневенъ срокъ отъ получаване преписа ответникътъ може да подаде писмени 

възражения. 

 

Чл. 162е. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Не по-късно отъ три дни отъ изтичането 

на предвидения въ предходния членъ срокъ, околийскиятъ съдия въ разпоредително 

заседание се произнася по молбата съ временно решение, което се мотивира, само ако въ 

тридневенъ срокъ отъ произнасянето му недоволната страна заяви, че ще го обжалва. 

 

Чл. 162ж. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако обстоятелствата на случая 

изискватъ, околийскиятъ съдия, самъ или по искане на една отъ страните може да разгледа 

молбата въ съдебно заседание съ призоваване на страните. Съдебното заседание се 

насрочва не по-късно отъ 7 дни следъ изтичане на срока, предвиденъ въ чл. 162д. 

 

Призовките на страните се връчватъ толкова време по-рано, колкото е нуждно за 

явяването, и въ никой случай не повече отъ три дни. 

 

Чл. 162з. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) При разглеждане на молбите, съгласно 

предходния членъ, се допускатъ всички видове доказателства, освенъ свидетелски 

показания. 

 

Страните са длъжни да отговарятъ на въпросите на околийския съдия. Мълчанието 

или даването на неясни или уклончиви отговори може да даде основание на съдията да 

признае обстоятелствата, за които страната била запитана, като установени, ако въ връзка 

съ другите данни това заключение се явява правдоподобно. 

 

Околийскиятъ съдия също може, ако обстоятелствата на случая даватъ основание, да 

предложи на страните съдебна клетва. 

 

Срокътъ за поизнасяне на решението (чл. 162е) тече отъ датата на съдебното 

заседание. 

 

Чл. 162и. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако спорните обстоятелства са много 

или представляватъ фактическа или правна сложность, или ако събирането или проверката 

на допустимите по закона доказателства изискватъ продължително време, околийскиятъ 

съдия може да прекрати делото и да предостави на заинтересуваната страна да заведе дело 

на общо основание. 

 

Чл. 162к. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Временните решения подлежатъэ на 

обжалване въ седмодневенъ срокъ отъ съобщението имъ предъ председателя на областния 

съдъ. 

 

Обжалването не спира изпълнението на решението; председательтъ на областния 

съдъ, обаче, може, ако намери за нуждно, да определи изпълнението на решението да 

стане, след като ищецътъ внесе съответната гаранция. 

 

Забележка.*) Въ случай на забележка I къмъ чл. 162а решението на председателя на 

областния съдъ се обжалва предъ председателя на апелативния съдъ. 



 

*) Забележка I къмъ п. 1 на чл. 162а е отменена (сравни чл. 162а). 

 

Чл. 162л. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Председательтъ на областния съдъ 

разглежда делото въ разпоредително заседание най-късно 7 дни следъ постъпването при 

същите доказателства. 

 

Чл. 162м. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Решението на председателя на областния 

съдъ не подлежи на по-нататъшно обжалване. 

 

Чл. 162н. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Частни жалби се допускатъ само въ 

случай на бавностъ и срещу определенията за неприемане на молбата за издаване 

временно решение или за прекратяване на производството. 

 

Чл. 162о. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако местожителството на ответника е 

неизвестно, следъ като това обстоятелство се констатира чрезъ справка при местната 

полицейска (за градовете) или административна (за селата) власть, отнасящите се до него 

съобщения се залепватъ на видно място на къщата, гдето той е живялъ въ последно време, 

като се прави нуждната бележка върху втория екземпляръ, а преписите отъ молбата и 

другите книжа се прилагатъ къмъ делото. 

 

Чл. 162п. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако ответната страна, редовно 

призована, не отговори, или не направи никакви възражения, изложените въ молбата 

обстоятелства се считатъ доказани. 

 

Чл. 162р. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Временното решение няма сила на 

присъдено нещо; по същия споръ заинтересуваната страна може да предяви искъ на общо 

основание. Този искъ не спира изпълнението на решението, даже и срещу обезпечение. 

 

Казаниятъ искъ, обаче, не се слуша, ако са се изминали три месеци отъ изпълнението 

на заповедьта, или откакъ странана е узнала за изпълнението, когато местожителството й е 

било неизвестно. 

 

Чл. 162с. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако следствие изпълнението на 

временното решение, положението на нещата се е променило по начинъ, който прави 

невъзможно възстановяванетото имъ въ предишния имъ видъ или състояние, недоволната 

страна може да предяви искъ за плащане на вреди и загуби. 

 

Чл. 162т. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Възъ основа на решението, съ което 

молбата се уважава, на ищеца се издава заповедъ за изпълнение. 

 

Тази заповедъ подлежи на изпълнение по общия редъ, предвиденъ въ гражданското 

съдопроизводство, като срокътъ за доброволно изпълнение не може да бъде по-дълъгъ отъ 

три дни. 

 

Чл. 162у. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Продажбата на вещьта, за която говори 

чл. 162а, т. 3, става по правилата на изпълнителното съдопроизводство отъ съдията-



изпълнитель, а гдено няма такъвъ - отъ бирника или секретаръ-бирника на общината. 

 

Остатъкътъ отъ продажната цена, ако има такава, се внася на името на собственика въ 

пощенската спестовна каса срещу разписка, която се прилага къмъ преписката. 

 

Ако собственикътъ на сумата не се яви да я получи въ продължение на три години, 

тая сума остава въ полза на фондъ "Съдебни сгради". 

 

Ако не се яви купувачъ, вещьта се предава на ищеца, който съ това се счита напълно 

удовлетворенъ. 

 

Чл. 162ф. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) По тия молби се взема мито 1 % върху 

цената на спорния предметъ, а въ случай на п. 1 отъ чл. 162а - върху годишния наемъ. 

 

Ако предметътъ на молбата е неоценимъ, взема се мито отъ 10 до 200 лева по оценка 

на околийски съдия. 

 

Глава ХIII 

Доказателства 
 

ДЯЛЪ I 

Общи правила 
 

Чл. 163 (283). Съдътъ основава решението си само върху доказателствата, 

представени отъ страните, доколкото законътъ не постановява другояче. 

 

Чл. 283. Съдътъ въ никакъвъ случай не събира самъ доказателства и справки, а 

основава решенията изключително върху доказателствата, представени отъ страните. 

 

Чл. 164 (282). Обстоятелства, отъ които произтича едно право, трябва да се докажатъ 

отъ оная страна, която иска да осъществи това право; ония пъкъ обстоятелства, които 

изключватъ пораждането на предявеното право или погасяватъ това право, трябва да се 

докажатъ отъ противната страна. 

 

Чл. 282. Ищецътъ е дълженъ да докаже своятъ искъ. Ответникътъ, който възразява 

противъ исканията на ищеца, дълженъ е да докаже своите възражения. 

 

Чл. 165. Обстоятелства, които са всеизвестни, не се нуждаятъ отъ доказване. Същото 

се отнася и за такива обстоятелства, които служебно са познати на съда. 

 

Съдътъ може да вземе въ съображение тези обстоятелства дори тогава, когато 

страните не са ги изнесли, обаче въ такъвъ случай той е дълженъ да обърне вниманието на 

страните върху тия обстоятелства при разглеждането на делото. 

 

Чл. 166 (253в, ал. II и III). Считатъ се признати до доказване на противното 



фактическите твърдения, които противната страна не оспорила, следъ като е била поканена 

да се обясни по тяхъ при разглеждане на делото. 

 

Съдът, следъ обсъждане на обстоятелствата на делото, преценява дали може да се 

счита за оспорване, когато страната заявява, че тя не знае или не си спомня за 

истинностьта на фактическото твърдение на противната страна, или дава уклончиви или 

противоречиви отговори. 

 

Чл. 253в. (Новъ: З. отъ 16 юний 922 год.) Всяка страна, която присъствува или се 

представлява отъ повереникъ, трябва да се произнесе върху обстоятелствата, наведени отъ 

противната страна и върху тези други, по които е била изрично запитана отъ съда, по 

неговъ починъ или по искане на противната страна. 

 

Обяснения на страната, че не знае за съществуването на наведените отъ противната 

страна обстоятелства, не се допускатъ, когато те се отнасятъ до нейни лични действия или 

са били предметъ на нейни лични наблюдения. 

 

Мълчание, отклончиви или противоречиви отговори се преценяватъ отъ съда и се 

взематъ предвидъ при решаване на делото. 

 

Чл. 167. Дествуващите въ друга държава правни норми, включително и 

постановленията, които се отнасятъ до взаимностьта, както и местните и особените 

обичаи, се нуждаятъ отъ доказване само тогава, когато те не са познати на съда. Обаче за 

установяване на правните норми съдътъ може да се ползува и отъ такива източници, на 

които страните не са се позовавали. За тази цель той може да направи служебно нуждните 

издирвания. 

 

Чл. 168. Когато представеното отъ страните доказателство за установяване размеръ на 

доказана вреда или загуба, или на някое друго въ основата си неоспорено или доказано 

вземане, не е дало задоволителенъ резултатъ, или е явно, че няма да даде такъвъ резултатъ, 

съдътъ определя този подлежащъ на съдебно установяване размеръ по-свободна оценка съ 

огледъ на всички обстоятелства по делото, отнасящи се за същия предметъ. 

 

Съдътъ може въ този случай, ако счита това нуждно за съставяне на своето мнение, да 

нареди служебно разпитъ на вещи лица, ако такива не са разпитвани по делото или ако 

разпитаните не са дали пълно заключение. 

 

ДЯЛЪ II 

Свидетелски показания 
 

Чл. 169 (325). Свидетелски показания не се допускатъ за доказване на такива събития, 

за които гражданските закони изискватъ писмени документи, освенъ: 

 

1) когато документътъ е изгубенъ или унищоженъ по причина на внезапно бедствие, 

като: пожаръ, наводнение и други такива; 

 



2) когато правото на недвижимъ имотъ се основава на спокойно, безспорно и 

непрекъснато владение въ течение на установения отъ закона давностенъ срокъ. 

 

Чл. 325. Свидетелските показания не се взематъ за доказателства на такива събития, 

за които гражданските закони изискватъ писмени актове, освенъ: 

 

1) когато актътъ е изгубенъ, или унищоженъ вследствие на внезапно бедствие, като: 

пожаръ, наводнение и други такива; 

 

2) когато правото върху недвижимъ имотъ се основа на спокойно, безспорно и 

непрекъснато владение или ползуване въ течение на установения отъ закона срокъ за 

давностьта. 

 

Чл. 170 (326). Съдържанието на писмени документи не може да се опровергава съ 

свидетелски показания, освенъ: 

 

1) когато страните, които са участвували въ извършване на документа, се домогватъ 

да докажатъ, че изразеното въ него съгласие е симулативно, ако при това има начало на 

писмено доказателство. 

 

Начало на писмено доказателствто се счита всяко писмо, което изхожда отъ страната, 

на която се противопоставя, или отъ лицето, което тя застъпва и което прави вероятно 

твърдението за симулативностьта на документа, и 

 

2) когато се оспорва истиностьта на документа. 

 

Чл. 326. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Съдържанието на писмените документи, 

извършени или засвидетелствувани по установения редъ, както и на документите, 

извършени по домашенъ редъ, не може да се опровергава съ свидетелски показания, 

освенъ: 

 

1) когато страните, които са участвували въ извършване на документа, се домогватъ 

да доажатъ, че изразеното въ акта съгласие е симулативно, ако при това има начало на 

писмено доказателство. 

 

Начало на писмено доказателство се счита всяко писмо, произлязло отъ страна, 

противъ която се противопоставя или отъ лицето, коуето тя застъпва, и което писмо прави 

вероятно наведеното обстоятелство и 

 

2) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) въ случай на оспорване истиностьта на акта. 

 

Чл. 171. (326, 327) Съ свидетелски показания не могатъ да се установятъ: 

 

1) устни съглашения, които са противни на съдържащите се въ писмения документъ 

волеизявления на страните или които отменяватъ или изменяватъ тези волеизявления; 

 

2) договори за придобиване чрезъ скрито пълномощно вещни права върху недвижими 



имоти; 

 

3) договори на стойность по-голяма отъ 5.000 лв. съ изключение на търговските 

сделки; 

 

4) погасяване на установения съ писмени документи парични задължения на сума по-

голяма отъ 5.000 лв. 

 

Чл. 326. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Съдържанието на писмените документи, 

извършени или засвидетелствувани по установения редъ, както и на документите, 

извършени по домашенъ редъ, не може да се опровергава съ свидетелски показания, 

освенъ: 

 

1) когато страните, които са участвували въ извършване на документа, се домогватъ 

да доажатъ, че изразеното въ акта съгласие е симулативно, ако при това има начало на 

писмено доказателство. 

 

Начало на писмено доказателство се счита всяко писмо, произлязло отъ страна, 

противъ която се противопоставя или отъ лицето, коуето тя застъпва, и когато писмо прави 

вероятно наведеното обстоятелство и 

 

2) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) въ случай на оспорване истиностьта на акта. 

 

Чл. 327. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Изпълнението на обязателства, 

установени съ писмени документи, не може да се доказва съ свидетелски показания, 

когато изплатената сума надминава 2.000 лева. 

 

Чл. 172 (328). Силата на свидетелските показания се определя споредъ 

достоверностьта на свидетелите и яснотата, пълнотата и вероятностьта на техните 

показания. 

 

Чл. 328. (Измененъ З. отъ 16 юний 1922 год.) Силата на свидетелските показаниясе 

определятъ споредъ достоверностьта на свидетелите и яснотата, пълнотата и 

вероятностьта на техните показания. Съдътъ обаче, не е дълженъ да указва въ решението, 

защо предпочита едни показания предъ други. 

 

Чл. 173 (291). Страната, която се основава на свидетели, е длъжна въ молбата за 

призоваването имъ да посочи: 

 

1) тяхното име, презиме, занятие и местожителство, а ако те живеятъ въ градъ, още и 

жилищния имъ адресъ; 

 

2) обстоятелствата, върху които ще се разпитватъ. 

 

Ако поради погрешно посочване на името, презимето, занятието, местожителството 

или адреса на свидетеля, този последниятъ не е могълъ да бъде намеренъ, за да му се връчи 

призовката, страната, която го е посочила, не може да иска отлагане на делото за ново 



призоваване на свидетеля или за заменяването му съ другъ свидетелъ, ако съдътъ намира, 

че страната е действувала недобросъвестно. 

 

Чл. 291. Страната, която се основава на свидетели, длъжна е, въ молбата за 

призоваването имъ, да покаже и обстоятелствата, върху които ще се изпитватъ 

свидетелите, като покаже и тяхното име, презиме, местожителство и занятие. 

 

Чл. 174 (286). Никой няма право да се отаказва отъ свидетелствуване. Отъ това 

правило се изключватъ: 

 

1) роднините на страните, които се съдятъ, по права възходяща и низходяща линии, 

братята и сестрите и роднините по сватовство отъ първа степенъ; 

 

2) лицата, които иматъ облага отъ решаването на делото въ полза на една отъ 

страните. 

 

Чл. 286. Никой няма право да се отрича отъ свидетелствуване. Отъ това правило се 

изключватъ само: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) роднините на страните, които се съдятъ, по 

права, възходяща и низходяща линия, братята и сестрите и роднините по сватовщина отъ 

първа степен; 

 

2) лицата, които иматъ облага отъ решението на делото въ полза на едната или 

другата страна. 

 

Чл. 175 (287). Допуска се отказване отъ свидетелствуване: 

 

1) по въпроси, отговорътъ на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, посочени въ чл. 174, т. 1, непосредствена имуществена вреда; 

 

2) по въпроси, отговорътъ на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, посочени въ чл. 174, т. 1, безчестие или опасность за наказателно преследване, и 

 

3) по въпроси, на които свидетельтъ не може да отговори, безъ да разкрие тайните на 

своето изкуство или занаятъ. 

 

Чл. 287. Допуска се да се отрича отъ свидетелствуване: 

 

1) по въпроси, отговора на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, показани въ чл. 286, п. 1, непосредственъ имущественъ вредъ; 

 

2) по въпроси, отговора на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, показания въ чл. 286, п. 1, безчестие или опасность за углавно преследване и 

 

3) по въпроси, на които свидетеля не може да отговори, безъ да разкрие тайните на 

своето изкуство или занаятъ. 



 

Чл. 176 (288). Не се допускатъ да свидетелствуватъ: 

 

1) умоповредените; 

 

2) лицата, които, по физическите или умствените си недостатъци, не са могли да 

разумяватъ обстоятелството, което се доказва; 

 

3) децата противъ родителите; 

 

4) съпрузите на тези, които се съдятъ; 

 

5) духовните лица за това, що имъ е поверено при изповедьта, и 

 

6) изобщо всички, на които по законъ е отнето правото да бъдатъ свидетели. 

 

Всичките тези лица ги отстранява отъ свидетелствуване самиятъ съдъ и безъ страните 

да молятъ за това, стига той да съгледа, че има причини за тяхното отстраняване. 

 

Чл. 288. Не се допускатъ за свидетелствуване: 

 

1) умоповредените; 

 

2) лицата, които, по физическите или по умствените си недостатъци, не са могли да 

разумяватъ обстоятелството, което се доказва; 

 

3) децата противъ родителите; 

 

4) съпрузите на тези, които се съдятъ; 

 

5) духовните лица за това, що имъ е поверено при изповедьта и 

 

6) изобщо всичките, на които по закона е отнето правото да бъдатъ свидетели. 

 

Всичките тези лица ги отстранява отъ свидетелствуване самия съдъ и безъ да 

посочатъ или помолятъ за това страните, стига съдътъ да съгледа, че има причини за това. 

 

Чл. 177 (289). Лицата, които не са достигнали 17-годишна възрастъ, а също и 

осъдените за лъжесвидетелствуване или на строгъ тъмниченъ затворъ не по-малко отъ 5 

години, могатъ да се разпитватъ като свидетели безъ клетва. 

 

Чл. 289. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Лицата, които не са достигнали 17-

годишна възрасть, и осъдените най-малко на 5 или повече години строгъ тъмниченъ 

затноръ, могатъ да се разпитватъ като свидетели безъ клетва. 

 

Чл. 178 (290). По отводъ на противната страна се отстраняватъ отъ свидетелствуване: 

 



1) роднините по права линия, без ограничение на степените; роднините по съребърна 

линия отъ първите три степени и роднините по сватовство отъ първите две степени на 

онази отъ страните, която ги е посочила за свидетели. Ако призованиятъ свидетелъ е 

роднина и на двете страни въ еднаква степенъ, той може да се отведе само отъ клетва; 

 

2) настойниците на онази отъ страните, която ги е посочила за свидетели, или лицата, 

които са подъ нейно настойничество; 

 

3) осиновителите и осиновените на онази отъ страните, която ги е посочила за 

свидетели; 

 

4) тези, които иматъ облага отъ решаването на делото въ полза на тая страна, която ги 

е посочила за свидетели; 

 

5) тези, които се намиратъ съ противната страна или съ възходящи и низходящи нейни 

роднини въ тъжба по гражданско или наказателно дело, заведено преди делото, по което се 

викатъ за свидетели, или, ако то е свършено, да не са изминали 6 месеци отъ свършването 

му; 

 

6) поверениците, ако ги посочатъ за свидетели техните доверители. 

 

Не може да се отвежда свидетельтъ възъ основание на т. т. 1, 2, 3 когато се призовава 

да свидетелствува: 

 

а) за установяване съдържанието на писменъ актъ, при извършването на който е 

подписанъ като свидетелъ; 

 

б) за раждания, бракове и умирания на членове отъ семейството му; 

 

в) за имуществени интереси, произходящи отъ тези семейни връзки и 

 

г) за действия, отнасящи се до спорните правоотношения на страните, когато тези 

действия са извършени отъ него лично или като представителъ на една отъ страните. 

 

Чл. 290. По поводъ на противната страна се отстраняватъ отъ свидетелствуване: 

 

1) роднините по права линия, безъ ограничение на степените, а по съребърна - 

роднините отъ първите три степени, и роднините по сватовщина отъ първите две степени 

на онази отъ страните, която ги посочи за свидетели. Ако призованиятъ свидетелъ е 

роднина и на двете страни въ еднаква степенъ, той може да се отведе самъ отъ клетва; 

 

2) настойниците на онази отъ страните, която ги посочва за свидетели или лицата, 

които са подъ нейно настойничество; 

 

3) осиновителите и осиновените на онази отъ страните, която ги покаже за свидетели; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) тези, които иматъ облага отъ решението на 



делото въ полза на тая страна, която ги посочи за свидетели или пъкъ се намиратъ съ 

противната страна, съ възходящите и низходящите нейни роднини въ тъжба по гражданско 

или углавно дело, заведено преди делото, по което се викатъ свидетели, или пъкъ, ако е 

свършено, не са се изминали шестъ месеци отъ свършването й; 

 

5) поверениците, ако ги посочатъ за свидетели техните доверители. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Не може да се отвежда свидетеля на основание п. п. 

1, 2 и 3, когато се призовава да свидетелствува: 

 

а) за установяване съдържанието на единъ писменъ актъ, при извършването на който е 

подписанъ като свидетелъ: 

 

б) за раждания, бракове и умирания на членове отъ фамилията му; 

 

в) за имуществени интереси, произходящи отъ тези семейни връзки и 

 

г) за актове (действия), отнасящи се до спорните правоотношения на страните, когато 

тези актове са извършени отъ него лично или като представителъ на една отъ страните. 

 

Чл. 179. (292) (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Отводите противъ свидетелите 

трябва да се предявяватъ преди те да се закълнатъ или преди разпита имъ, ако ще 

свидетелствуватъ безъ клетва и се разрешаватъ отъ съда или съдията, отъ които 

свидетелите се разпитватъ. 

 

Чл. 292. Отводите на свидетелите трябва да са предявени преди те да се закълнатъ 

или преди показанията имъ, ако те се даватъ безъ клетва. 

 

1) Старъ членъ 179 (292). Отводите противъ свидетелите трябва да се предявяватъ 

преди те да се закълнатъ или преди разпита имъ, ако ще свидетелствуватъ безъ клетва. 

 

Чл. 180 (293). Въ определението на съда за допускането на свидетелите се отбелязва: 

името, презимето, занятието и местожителството на свидетелите; обстоятелствата, върху 

които ще се разпитватъ, и мястото, гдето ще стане разпитването. 

 

Чл. 293. Въ определението на съда за изпитване на свидетелите се забелязва: името, 

презимето, занятието на свидетелите, обстоятелствата, върху които ще се изпитватъ и 

мястото, гдето ще стане изпитването. 

 

Забележка. (Отменена: З. отъ 1 мартъ 1907 г.). 

 

Чл. 181 (294, 295). Когато свидетельтъ е тежко боленъ или когато му е необходимо да 

иде на друго отдалечено место, безъ да може да се завърне скоро въ града, гдето делото се 

разглежда, съдътъ е дълженъ по негова или на страната молба, ако я намери за уважителна, 

да разпита свидетеля и преди деня на разглеждането на делото. Разпореждането за разпита 

може да бъде направено и отъ председателя на съда. Разпитътъ може да се извърши и отъ 

назначенъ отъ председателя или отъ съда членъ на този последния. 



 

Подобно разпореждане не пречи на съда да разгледа, да провери и да допустне 

отводите, които биха могли отпосле да се предявятъ отъ противната страна. 

 

Чл. 294. Съдътъ, по просба на страната, когато призованиятъ отъ нея свидетель, е 

тежко боленъ или по молба на самия свидетель, когато е необходимо да иде на друго 

отдалечено място и не ще може да се завърне скоро въ града, гдето делото се разглежда, 

ако намери молбата за уважителна, дълженъ е да изпита свидетеля и до деня на 

разглеждането на делото. 

 

Чл. 295. Такова едно разпореждане не стеснява съда да разгледа, провери и да приеме 

отводите, които могли би отпосле да се предявятъ отъ противната страна. 

 

Чл. 182 (296). Свидетелите, когато самата страна не се задължи да ги доведе въ съда, 

се призоваватъ чрезъ призовка, въ която се бележи: 

 

1) името, презимето, занятието и местожителството на свидетеля, а също и 

жилищниятъ му адресъ, ако живее въ градъ; 

 

2) предметъ и нумерътъ на делото; 

 

3) мястото, деньтъ и часътъ на разпитването, и 

 

4) определеното отъ закона наказание за неявяването на свидетеля. 

 

Чл. 296. Свидетельтъ, когато самата страна не се задължи да представи, призовава се 

чрезъ призовка, въ която се бележи: 

 

1) името, презимето, занятието и местожителството на свидетеля; 

 

2) предметътъ на делото; 

 

3) местото, деня и часа на изпитването, и 

 

4) определеното отъ закона наказание за неявяването на свидетеля. 

 

Чл. 183 (297). Офицери, подофицери и долни военни чинове, които се намиратъ на 

действителна служба, когато са посочени за свидетели, се призоваватъ съгласно чл. 122 . 

Когато военното началство удостовери, че призоваемиятъ свидетель по важни причини не 

може да се яви лично въ съдъ, той се разпитва тамъ, гдето служи. 

 

Призовките на служителите по железните пътища, когато са посочени за свидетели, се 

предаватъ на най-близкото имъ местно началство не по-късно отъ три дни преди означения 

въ призовката ден за явяване. 

 

Чл. 297. Свидетели отъ офицери, унтерофицери и нижнивоенни чинове, които се 

намиратъ на действителна служба, се призоваватъ съгласно чл. 224 . Когато военното 



началство удостовери, че призоваемия свидетели отъ военните чинове, по важни 

обстоятелства, не може да се яви лично въ съда, то такъвъ свидетель се изпитва тамъ, гдето 

служи. Свидетели отъ служащите на железните пътища, длъжностите на които са означени 

въ особенъ списъкъ, съставенъ по взаимно съгласие между Министра на финансите и 

Министра на правосъдието, се призоваватъ чрезъ призовки, които се предаватъ на най-

близкото имъ местно началство, не по-късно отъ четири дни преди означения въ 

призовката на явяване денъ. 

 

Чл. 184 (298) Свидетели, които живеятъ на разстояние повече отъ сто километра отъ 

седалището на съда, могатъ, по тяхно искане или по молба на страните, да се разпитатъ 

отъ най-близкия областенъ съдъ или околийски съдия. Въ този случай председательтъ на 

съда или околийскиятъ съдия определя деня, въ който ще стане разпитътъ, и призовава за 

този денъ свидетеля и страните по делото. Неявяването на редовно призованата страна не 

спира извършването на разпита. 

 

Разпитътъ се извършва отъ единъ членъ на съда, определенъ отъ председателя на 

съда. 

 

Искането на свидетеля да бъде разпитанъ по делегация трябва да бъде направено най-

късно въ тридневенъ срокъ отъ получаване на призовката и се разрешава веднага отъ 

председателя на съда или отъ председателя на отделението, въ което се намира делото. 

 

Министрите, митрополитите и епископите се разпиватъ въ дома имъ. 

 

Чл. 298. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Свидетели, които живеятъ на 

разстояние четиридесеть километра или по-далечъ отъ града, гдето е съда или живеятъ въ 

другъ окръгъ или околия, могатъ по тяхно искане или по разпореждане на съда да се 

разпитатъ тамъ, гдето живеятъ. Тоя разпитъ се прави отъ окръжния съдъ или мировия 

съдия по местопребиваването на свидетеля, следъ като се съобщи по-напредъ за това на 

страните, които се съдятъ и разпита става въ тяхно присътствие, ако те се явятъ въ 

назначениия за това срокъ. Срокътъ за разпита се назначава отъ председателя. 

 

Министрите се разпитватъ въ къщите имъ. 

 

Чл. 185 (299, 300) (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Свидетельтъ за неявяване 

въ съда въ назначения денъ, ако не представи уважително за това оправдание, се наказва, 

по определение отъ съда или отъ съдията, натоваренъ съ събиране на доказателства, съ 

глоба отъ сто до петстотинъ лева, споредъ важностьта на делото и споредъ имотното 

състояние на свидетеля. Освенъ това съдътъ или съдията, натоваренъ съ събиране на 

доказателствата постановява да се доведе за следващето заседание чрезъ полицейската 

власть. 

 

Свидетельтъ има право въ двуседмиченъ срокъ отъ деня, въ който е трябвало да се 

яви, да представи оправданието си предъ съда или предъ съдията, натоваренъ съ събиране 

на доказателствата. Този последниятъ, ако признае оправданието за уважително, отменява 

определението си съ което е наложилъ глобата. 

 



Чл. 299. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Свидетельтъ за неявяване въ съда въ 

назначения денъ, ако не представи уважителни за това оправдания, наказва се, по 

определение на съда, съ глоба до сто лева, споредъ важностьта на работата и споредъ 

състоянието на свидетеля, и се постановява да се доведе за следващето заседание чрезъ 

полицейската власть. 

 

Чл. 300. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Свидетельтъ има право, въ течение на 

две недели, отъ какъ му се съобщи определението за наложената му глоба или когато се 

яви въ срока, който му е назначенъ изново, да представи оправданията си предъ съда, 

който може да го освободи отъ глобата, ако припознае оправданието за уважително. 

 

1) Старъ чл. 185 (299, 300). Свидетельтъ за неявяване въ съда въ назначения денъ, ако 

не представи уважително за това оправдание, се наказва, по определение отъ съда съ глоба 

отъ сто до петстотинъ лева, споредъ важностьта на делото и споредъ имотното състояние 

на свидетеля. Освенъ това съдътъ постановява да се доведе за следващето заседание чрезъ 

полицейската власть. 

 

Свидетельтъ има право въ двуседмиченъ срокъ отъ деня, въ който е трябвало да се 

яви, да представи оправданието си предъ съда. Този последниятъ, ако признае 

оправданието за уважително, отменява определението си съ което е наложилъ глобата. 

 

Чл. 186 (301). Разпитътъ на свидетели става въ открито заседание на съда, освенъ въ 

случаите, посочени въ чл. чл. 144 - 146. 

 

Чл. 301. Разпитътъ на свидетелите става при отворено заседание на съда, освенъ въ 

случаите, определени въ чл. 248. 

 

Чл. 187 (302). (Отмененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) 

 

Чл. 302. Съдътъ може да поръча на едного отъ членовете си да разпита свидетелите - 

и, при това, този членъ се ползува съ правата на председателя на съда, колкото до пазенето 

реда и до разрешението на недоуменията и пререканията, които възникватъ между 

страните - въ следващите случаи: 

 

1) когато свидетеля по старость, по някоя тежка болестъ, по обязаностите на службата 

или по други уважителни причини, не може да се яви въ съда; 

 

2) когато по обстоятелствата на делото се види за потребно да се направи разпитъ на 

самото място; 

 

3) когато трябва да се разпитватъ мнозина, които живеятъ на някое място вънъ отъ 

града, гдето се намира съда. 

 

1) Отмененъ чл. 187 (302). Съдътъ може да възложи на едного отъ членовете си да 

разпита свидетелите въ следните случаи: 

 

1) когато свидетельтъ по старость, по някоя тежка болестъ, по служебно задължение 



или по други уважителни причини не може да се яви въ съда; 

 

2) когато отъ обстоятелствата на делото се намери за потребно да се направи разпитъ 

на самото място; 

 

3) когато трябва да се разпитватъ мнозина свидетели, които живеятъ вънъ отъ града, 

гдето се намира съдътъ. 

 

Членътъ на съда, комуто е възложено да извърши разпитъ на свидетеля въ посочените 

по-горе случаи, самъ разрешава повдигнатите отъ страните въпроси и отводи, отнасящи се 

до извършвания разпитъ. 

 

Чл. 188 (303). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1) Въ случаите, посочени въ чл. 

чл. 181 и 184, протоколътъ за свидетелските показания се прочита въ заседанието на съда; 

когато свидетелските показания са неясни и непълни, съдътъ може да назначи новъ 

разпитъ. 

 

Чл. 303. Въ случаите, показани въ чл. чл. 298 и 302, протоколътъ на свидетелските 

показания се прочита въ заседанието на съда; а когато свидетелските показания са неясни 

и непълни, съдътъ може да назначи новъ разпитъ. 

 

1) Старъ чл. 188 (303). Въ случаите, посочени въ чл. чл. 181, 184 и 187, протоколътъ за 

свидетелските показания се прочита въ заседанието на съда: когато свидетелските 

показания са неясни и непълни, съдътъ може да назначи новъ разпитъ. 

 

Чл. 189 (304). Противъ действията на съдията, който е правилъ разпита, могатъ да се 

подаватъ въ съда жалби въ течение на три дни отъ деня, въ който е извършенъ разпитътъ. 

Жалбата може да бъде дадена така също и на съдията, който е правилъ разпита или пъкъ тя 

може да бъде записана, по искане на страната или на свидетеля въ протокола. 

 

Чл. 304. Срещу действията на лицето, което е правило разпита, могатъ да се подаватъ 

въ съда жалби въ течение на три дни, отъ какъ се свърши разпита. Жалбите могатъ да 

бъдатъ подадени така също и на лицето, което е правило разпита или пъкъ записани, по 

искане на страната или на свидетеля, въ протокола. 

 

Чл. 190 (305). Страните и техните повереници иматъ право да присъствуватъ при 

разпита на свидетелите, макаръ той да става въ частенъ домъ. 

 

Чл. 305. Страните и техните повереници иматъ право да присъствуватъ при разпита 

на свидетелите, макаръ той да става и въ частенъ домъ и да доведатъ съ себе си лица отъ 

страни, но не повече отъ двамина отъ всяка страна. 

 

Чл. 191 (306). Всеки свидетель се разпитва отделно, въ присъствието на страните, 

които са се явили при разпита. Свидетели, които още не са дали показания, не могатъ да 

присъствуватъ при разпита на другите свидетели. 

 

Чл. 306. Всеки свидетелъ се разпитва отделно, въ присъствието на страните, които се 



се явили при разпита. Свидетели, които още не са дали показания, не могатъ да 

присъствуватъ при разпита на другите свидетели. 

 

Чл. 192 (307). При извършване на разпита свидетелите на ищеца се разпитватъ преди 

свидетелите на ответника. 

 

Страната може да се откаже отъ разпита на свидетеля, на чиито показания се е 

позовавала. Обаче противната страна има право, въпреки това, да поиска да бъде 

разпитанъ явилиятъ се свидетелъ по обстоятелствата, за установяването на които е билъ 

допустнатъ. 

 

Чл. 307. Когато въ едно и също време се явятъ и свидетелите на ищеца и свидетелите 

на ответника, първите се разпитватъ преди последните. 

 

(Нова ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) Страната може да се откаже отъ разпита на 

свидетеля, на чиито показания се е позовала, но противната страна има право, въпреки 

това да поиска да бъде разпитанъ явилия се свидетель. 

 

Чл. 193 (308). На всеки свидетелъ преди клетвата се предлагатъ въпроси за 

определяне на самоличностьта му и на отношенията му къмъ страните по делото. 

 

Чл. 308. На всеки свидетель, преди клетвата, се предлагатъ въпроси за определение на 

самоличностьта и отношения му къмъ участвуващите въ делото лица. 

 

Чл. 194 (310) (Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Преди да даде 

показанията си, свидетельтъ се подвежда подъ клетва отъ председателя на съда, или отъ 

съдията, натоваренъ съ събиране на доказателствата, освенъ ако бъде освободенъ отъ нея 

по взаимно съгласие на страните. 

 

Свидетельтъ се кълне, че ще каже по делото самата истина, безъ да скрие нещо отъ 

нея или да прибави нещо къмъ нея. 

 

Чл. 310. (Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Преди да даде показанията си, 

свидетельтъ се подвежда подъ клетва отъ председателя на съда, освенъ ако бъде 

освободенъ отъ нея по взаимното съгласие на страните. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Свидетельтъ се кълне, че по чиста съвесть ще каже 

по делото самата истина, като знае, че ще отговаря предъ Бога и предъ закона, ако скрие 

нещо отъ това, което му е известно или прибави нещо къмъ нея. 

 

Ал. 3 на чл. 310 . (Отменена: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) 

 

1) Стара ал. I на чл. 194 (310). Преди да даде показанията си, свидетельтъ се подвежда 

подъ клетва отъ председателя на съда, освенъ ако бъде освободена отъ нея по взаимно 

съгласие на страните. 

 

Чл. 195 (311). Отъ клетва се освобождаватъ: 



 

1) свещенослужителите и монасите отъ всички вероизповедания; 

 

2) лицата, принадлежащи къмъ признати отъ държавата вероизповедания и 

вероучения, които не допускатъ клетва; 

 

Тези лица вместо клетва даватъ обещание, че ще кажатъ цялата истина по чиста 

съвесть. 

 

Чл. 311. Отъ клетва се освобождаватъ: 

 

1) свещенослужителите и монасите на всичките вероизповедания; 

 

2) лицата, които принадлежатъ къмъ изповедания и вероучения, които не приематъ 

клетва. 

 

Тези лица на место клетва даватъ обещание, че ще покажатъ всичката истина по чиста 

съвесть. 

 

Чл. 196 (312). Ако някой свидетелъ не иска безъ законна причина да се закълне или да 

свидетелствува, той се наказва въ самото заседание съ глоба отъ сто до хиляда лева. Въ 

случай на несъстоятелность, глобата се заменя съ запиране по общия редъ. 

 

Определението на съда не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 312. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако някой свидетелъ не иска безъ 

законна причина, да се закълне или да свидетелствува, той се наказва въ самото заседание 

съ глоба до сто лева. Въ случай на несъстоятелность, глобата се заменя съ запиране на 

общо основание. 

 

Определението на съда не подлежи на обтъжване. 

 

Чл. 197 (313). Разпитътъ на свидетеля се почва съ покана да разкаже какво му е 

известно по обстоятелствата, върху които се основаватъ страните. 

 

Чл. 313. Разпитътъ на свидетеля се почва съ предложение да разкаже какво му е 

известно по обстоятелствата, върху които се основаватъ страните. 

 

Чл. 198 (314). Свидетельтъ отговаря на въпросите и дава своите показания устно. 

 

Чл. 314. Свидетельтъ отговаря на въпросите и дава своите показания устно. 

 

Чл. 199 (315). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Председательтъ на съда или 

съдията, натоваренъ съ събиране на доказателствата може да спре свидетеля, когато се 

впуска въ разказване на обстоятелства, които не се отнасятъ до делото. 

 

Чл. 315. Председательтъ на съда може да спре свидетеля, който се впуска въ 



разказване на обстоятелствата, които не се отнасятъ до делото. 

 

1) Старъ чл. 199 (315). Председательтъ на съда може да спре свидетеля, когато се 

впуска въ разказване на обстоятелства, които не се отнасятъ до делото. 

 

Чл. 200 (316). Следъ като свидетельтъ изложи своето показание, председательтъ на 

съда или съдията, натоваренъ съ събиране на доказателства*) предоставя на страните да 

предложатъ на свидетеля въпроси по всички предмети, които се намиратъ въ връзка съ 

обстоятелствата, за установяване на които той е допуснатъ. 

 

(Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Председательтъ на съда или съдията, 

натоваренъ съ събиране на доказателствата, и членовете на съда, съ разрешение на 

председателя, също могатъ за разяснение на делото да задаватъ на свидетеля въпроси. 

 

Чл. 316. Следъ като изложи свидетельтъ своето показание, председательтъ на съда 

представя на страните да предложатъ на свидетеля въпроси по всичките онези предмети, 

които всяка отъ тяхъ признава за потребно да се разяснятъ. Председательтъ на съда и 

членовете, съ разрешение на председателя, могатъ така също да предлагатъ на свидетеля 

въпроси. 

 

*) Думите въ ал. I на чл. 200 (316) "или съдията, натоваренъ съ събиране на 

доказателства" са прибавени съ З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 

 

2) Стара ал. I на чл. 200 (316). Председательтъ на съда и членовете, съ разрешение на 

председателя, също могатъ, за разяснение на делото, да предлагатъ на свидетеля въпроси. 

 

Чл. 201 (317). (Измененъ З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) При разпита на свидетелите, 

председательтъ на съда или съдията, който е натоваренъ съ събиране на доказателствата, и 

членовете на съда, съ разрешение на председателя, могатъ за разяснения на делото да 

предлагатъ въпроси на страните. 

 

Чл. 317. При разпитване на свидетеля председательтъ на съда и членовете, съ 

разрешение на председателя, могатъ за разяснение на делото, да предлагатъ въпроси на 

страните. 

 

1) Старъ чл. 201 (317). При разпита на свидетеля председательтъ на съда и членовете, 

съ разрешение на председателя, могатъ, за разяснение на делото, да предлагатъ въпроси на 

страните. 

 

Чл. 202 (318). Всеки разпитанъ свидетель трябва да остане въ заседателната стая на 

съда, докато се свърши разпитътъ на всички свидетели, освенъ ако председательтъ на съда 

му позволи да си отиде по-рано. 

 

Чл. 318. Всеки разпитанъ свидетель трябва да остане въ заседанието на съда, догдето 

се свърши разпитътъ на всички свидетели, ако председателя на съда не му позволи да се 

оттегли по-рано. 

 



Чл. 203 (319). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Свидетельтъ може да бъде 

разпитанъ повторно въ същото заседание, ако самъ поиска това, или ако съдътъ или 

съдията, натоваренъ съ събиране на доказателствата, постанови това по молба на някоя отъ 

страните или по своя преценка. 

 

Чл. 319. Свидетельтъ може повторно да се разпитва въ същото заседание или отпосле, 

ако самъ това поиска или ако за това постанови съда, по молба на някоя отъ страните или 

по свое усмотрение. 

 

2) Старъ чл. 203 (319). Свидетельтъ може да бъде разпитанъ повторно въ същото 

заседание, ако самъ поиска това, или ако съдътъ постанови това по молба на някоя отъ 

страните, или по своя преценка. 

 

Чл. 204 (320). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.3) Когато въ показанията на 

някои свидетели има разногласие по съществени обстоятелства, съдътъ или съдията, 

натоваренъ съ събиране на доказателствата, е дълженъ да постанови тези свидетели да се 

разпитатъ очи въ очи. 

 

Чл. 320. Когато се появи разногласие въ показанията на свидетелите по съществени 

обстоятелства, съдътъ е дълженъ да постанови да се разпитатъ очи въ очи. 

 

3) Старъ чл. 204 (320). Когато въ показанията на някои свидетели има разногласие по 

съществени обстоятелства съдътъ е дълженъ да постанови тези свидетели да се разпитатъ 

очи въ очи. 

 

Чл. 205 (321). Когато се разпитва свидетель, който не разбира български, повиква се 

преводачъ. 

 

Чл. 321. Когато се разпитва свидетель, който не разбира български езикъ, повиква се 

преводачъ. 

 

Чл. 206 (322). Същественото отъ показанията на свидетеля се записва въ протокола на 

съдебното заседание по възможность съ неговите думи. 

 

Чл. 322. Показанията на свидетеля се записватъ въ протокола, колкото се може, точно 

съ неговите думи. 

 

Чл. 207 (323). Следователь, който иска да получи възнаграждение за отвличането му 

отъ работа и за пътни разноски, дълженъ е да заяви за това на съда при разпита или до края 

на съдебното заседание по делото. 

 

Това правило се прилага и за преводача. 

 

Чл. 323. Свидетеля, който иска да получи възнаграждение за отвличането му отъ 

работа и за пътни разноски, дълженъ е да заяви за това въ съда при разпита. 

 

Това правило се прилага и за преводача. 



 

Чл. 208 (324). Съдътъ или съдията, който е произвеждалъ разпита, определя 

следуемото се на свидетелите, възнаграждение, което се изплаща отъ преварително 

внесения депозитъ отъ страната, която е искала призоваването имъ. 

 

По същия редъ се определя и възнаграждението на преводача. 

 

Определенията на съда относно тези възнаграждения не подлежатъ на обжалване. 

 

Чл. 324. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдът или лицето, което е произвеждало 

разпита, определя следуемото на свидетелите възнаграждение, което се изплаща отъ 

предварително внесения депозитъ отъ страната, която е искала призоваването имъ. 

 

По същия редъ се определя и възнаграждението на преводача. 

 

ДЯЛЪ III 

Дознание чрезъ околни люди 
 

Чл. 209 (329). Когато има споръ за пространството, границите или местностьта на 

пасища, гори, мери и балталъци, съдътъ може, ако една отъ страните се основава върху 

показания на местни жители, да постанови да се извърши дознание чрезъ околни люди. 

 

При спорове за мери и балталъци съдътъ може по въпроса за владението отъ древно 

време да разпитва, освенъ свидетели, и околни люди. 

 

Чл. 329. (Измененъ: З. отъ 1 марът 1907 год.) Когато има споръ за пространството, 

границите или местностьта на поземлено владение, съда може, когато една отъ страните се 

основава на свидетелството на местните жители, да назначи особено дознание чрезъ 

околни люди. 

 

По спорове за мери и баталъци, принадлежащи на общини, съда така също може да 

назначи дознание чрезъ околни люди. 

 

Чл. 210 (330). За извършването на дознанието съдътъ назначава едного отъ членовете 

си и определя времето, когато то трябва да се извърши. Назначаването на члена и 

определянето на времето за извършване на дознанието трябва да става, следъ като се 

изслушатъ страните въ съдебно заседание. 

 

Чл. 330. За извършване на дознание съда назначава едного отъ членовете си и 

определя самото време, когато трябва да се извърши то. Назначаването на члена и 

определянето на времето за дознанието трябва да става, следъ като се изслушатъ страните 

въ съдебно заседание. 

 

Чл. 211 (332). Назначениятъ отъ съда членъ за извършване на дознанието е дълженъ 

да отиде на самото спорно място преди определения за дознанието денъ и да състави 

списъкъ на стари хора отъ близките населени места, които могатъ да свидетелствуватъ по 



възникналия споръ. 

 

За правилното съставяне на този списъкъ назначениятъ за извъшване на дознанието 

членъ събира сведения, както отъ местните административни власти, така и отъ 

общинските съвети. 

 

Чл. 332. Членътъ, назначенъ отъ съда, за да извърши дознанието, е дълженъ преди 

срока да отиде на самото спорно място и да състави списъкъ на всички съседи, 

предпочтително стари люди отъ същата местность, които могатъ да свидетелствуватъ по 

възникналата препирня. 

 

За точно съставяне на тоя списъкъ члена, назначенъ за да извърши дознанието, събира 

сведения, както отъ местните административни власти, така и отъ общинските съвети. 

 

Чл. 212 (333). Тоя списъкъ не трябва да съдържа: 

 

1) имената на страните и на слугите имъ; 

 

2) роднините на страните по права линия - безъ ограничение на степените, по 

съребърна - роднините отъ първите три степени, а по сватовщина - отъ първите две 

степени; 

 

3) отсъствуващите и онези, които по причина на тежка болесть и по други 

непреодолими препятствия не могатъ да се явяватъ да свидетелствуватъ. 

 

Чл. 333. Тоя списъкъ не трябва да съдържа: 

 

1) имената на страните и на слугите имъ; 

 

2) роднините на страните, по права линия - безъ ограничение на степените, по 

съребърна - роднините отъ първите три степени, а по сватовство - отъ първите две степени, 

и 

 

3) отсъствуващите и онези, които по причина на тежка болесть и по други 

непреодолими препятствия, не могатъ да се явятъ за да свидетелствуватъ. 

 

Чл. 213 (350). Означените въ списъка околни люди се призоваватъ съ особени 

призовки отъ члена на съда, който извършва дознанието, да се явятъ при него въ 

назначения, за извършване на това последното, денъ и място, за да дадатъ своите 

показания. 

 

Чл. 350. Околните люди се призоваватъ отъ члена на съда, който извършва 

дознанието, съ особени призовки, за да дадатъ своите показания. 

 

Чл. 214 (331, 334). Страните се призоваватъ на мястото, гдето ще стане дознанието, съ 

особени призовки отъ члена на съда, който ще извършва дознанието, и ако присъствуватъ, 

могатъ да предлагатъ на околните люди въпроси по спора. 



 

Ако въ назначения денъ страните не се явятъ, дознанието се извършва въ тяхно 

отсъствие. 

 

Чл. 331. Страните се призоваватъ на мястото, гдето ще стане дознанието, съ особени 

призовки, отъ назначения членъ и, ако присъствуватъ, могатъ да предлагатъ на околните 

люди въпроси по препирнята. 

 

Чл. 334. Ако въ назначения срокъ страните не се явятъ дознанието се извършва въ 

тяхно отсъствие. 

 

Чл. 215 (336, 337). Членътъ на съда предлага на явилите се страни, ако желаятъ, да 

избератъ, по взаимно съгласие, отъ означените въ съставения отъ него списъкъ околни 

люди няколко (не повече отъ 12) лица, които по установения редъ да дадатъ показания по 

възникналия между тяхъ споръ. 

 

Страните, обаче, могатъ по взаимно съгласие, да избератъ и други местни жители, 

извънъ означените въ списъка лица. Въ тоя случай разпитватъ се само избраните отъ 

страните лица. 

 

Чл. 336. Членътъ на съда предлага на явившите се страни, ако желаят, да си избератъ, 

по взаимно по между имъ съгласие, отъ означените въ списъка околни люди няколко (не 

повече отъ дванадесетъ) лица, които да дадатъ показанията си, по установения редъ, по 

възникналата помежду имъ препирня. 

 

Чл. 337. Страните могатъ, по взаимно тяхно съгласие, да избератъ и други освенъ, 

означените въ списъка лица, отъ местни жители. Въ тоя случай, разпитватъ се само 

последните, а отъ означените въ списъка, никой не се изпитва. 

 

Чл. 216 (338). Когато страните по взаимно съгласие избератъ околни люди, те могатъ 

да постановятъ, щото възникналиятъ споръ да се реши изключително възъ основа на 

показанията на тези околни люди. 

 

Чл. 338. При избиране околни люди отъ страните, по взаимно тяхно съгласие, 

последните могатъ да постановятъ, щото възникналата препирня да се реши изключително 

на основание показанията на избраните отъ тяхъ люди. 

 

Чл. 217 (339). За избраните по взаимно съгласие на страните околни люди се съставя 

протоколъ, който се подписва отъ страните и въ който точно се обозначава отъ члена на 

съда: постановили ли са или не страните да се реши спорътъ имъ възъ основа на 

показанията на избраните отъ тяхъ околни люди. 

 

Чл. 339. За избраните, по взаимно на страните съгласие люди, съставя се протоколъ, 

който се подписва отъ страните и въ който точно се обозначава отъ члена на съда: 

постановили ли са или не страните да се реши препирнята имъ на основание показанията 

на избраните отъ тяхъ околни люди. 

 



Чл. 218 (340). Ако страните не се съгласяватъ да си избератъ сами околни люди, 

последните се избиратъ споредъ установените въ следващите членове правила. 

 

Чл. 340. Ако страните не се съгласяватъ да си избератъ сами околни люди, 

последните си избиратъ споредъ изложените въ долните членове правила. 

 

Чл. 219 (341). Съставениятъ споредъ чл. чл. 211 и 212 списъкъ на околни люди, 

подписанъ отъ члена на съда, се предлага на явилите се страни да го прегледатъ и да го 

подпишатъ. 

 

Чл. 341. Съставениятъ и подписанъ отъ члена на съда списъкъ на околните люди се 

предлага на явившите се страни да го прегледатъ и да го подпишатъ. 

 

Чл. 220 (342, 343). Позволява се на страните, когато подписватъ списъка, да посочатъ 

върху него допуснатите, по тяхно мнение, неправилности въ съставянето му и да молятъ за 

неговото поправяне и допълняне. 

 

Членът на съда се произнася по тези посочвания и молби на страните и отбелязва 

своето решение по тяхъ въ самия списъкъ, следъ което обявява този последния на 

страните, срещу разписка или подписъ. 

 

Чл. 342. Дозволява се на страните, когато подписватъ списъка, да указватъ на 

допуснатите, по тяхно мнение, неправилности въ съставянето му и да молятъ да се 

поправи и допълни. 

 

Чл. 343. Членътъ на съда, като разрешава указанията и молбите на страните, забелязва 

това въ самия списъкъ и го обявява срещу разписка на страните. 

 

Чл. 221 (345). Отъ обявения така списъкъ, членътъ на съда, въ присъствието на 

явилите се страни, избира по жребие дванадесетъ души. Ако въ списъка няма повече отъ 

дванадесетъ души, избиратъ се шесть души. 

 

Чл. 345. Отъ утвърдения на означените основания списъкъ избиратъ се отъ члена на 

съда, въ присъствието на явившите се страни по жребие, дванадесетъ души; ако въ списъка 

няма повече отъ дванадесетъ души, то избиратъ се отъ него, тоже по жребие, шесть души. 

 

Чл. 222 (346, 348). Страните иматъ право да отвеждатъ избраните по жребие лица по 

причините посочени въ чл. чл. 176 - 178. 

 

Отведените лица се заменяватъ съ други по реда установенъ въ чл. 221. 

Окончателниятъ списъкъ, не може да има по-малко отъ шесть души. 

 

Чл. 346. Страните, иматъ право да отвеждатъ избраните по жребие люди по 

причините, изложени въ чл. чл. 286 - 291. 

 

Чл. 348. Отведените лица се заменяватъ съ други по реда, указанъ въ чл. 345; но въ 

окончателния списъкъ не трябва да останатъ по-малко отъ шесть души. 



 

Чл. 223 (349). Следъ избора по жребие и следъ отводите, ако такива е имало, имената 

на окончателно избраните околни люди се записватъ въ протокола, въ който се отбелязва 

подробно и всичко относно начина, по който те са били избрани. 

 

Чл. 349. Следъ избирането по жребие и следъ отводите ако такива е имало, имената 

на окончателно избраните околни люди се записватъ въ протокола, въ който се означава и 

всичко подробно. 

 

Чл. 224 (352). Околните люди се разпитватъ подъ клетва, освенъ ако страните, по 

взаимно съгласие, ги освободятъ отъ нея. Правилата за разпитването на свидетелите и за 

записването на показанията имъ се прилагатъ и за околните люди. 

 

Чл. 352. Околните люди се разпитватъ подъ клетва, освенъ ако страните по взаимно 

съгласие, ги освободятъ отъ нея, съ запазване правилата за разпитване на свидетели. 

 

Чл. 225 (353). Неявилите се призовани околни люди се глобяватъ въ размеръ, 

предвиденъ въ чл. 185, и се освобождаватъ отъ наложената имъ глоба съгласно същия 

членъ. 

 

Чл. 353. Неявившите се призовани околни люди се глобяватъ въ размеръ, предвиденъ 

въ чл. 299, а се освобождаватъ отъ глоба съгласно чл. 300 . 

 

Чл. 226 (354). Съдътъ определя достоверностьта и силата на показанията на околните 

люди по своя преценка, съ изключение на случай, за който се говори въ чл. 216. 

 

Чл. 354. Определянето, достоверносьта и силата на показанията на околните люди 

зависи отъ усмотрението на съда, съ изключение случая, за който се говори въ чл. 338. 

 

Чл. 227 (355). Възнаграждението на околните люди се определя отъ съда или съдията, 

който произвежда дознанието; на тяхъ се плаща така както и на другите свидетели по 

граждански дела. Определението на съда относно това възнаграждение не подлежи на 

обжалване. 

 

Чл. 355. Възнаграждението на околните люди се определя отъ съда; тамъ се плаща 

така, както и на другите свидетели по граждански дела. 

 

ДЯЛЪ IV 

Писмени доказателства 
 

§ I. Редътъ за представяне и изискване на писмените докателства 

 

Чл. 228 (356). Къмъ писмените доказателства се отнасятъ не само официалните, 

нотариално заверените и частните документи, за които се говори въ гражданските закони, 

но и вякакви други книжа. 

 



Чл. 356. Къмъ писмените доказателства се отнасятъ не само официалните, 

засвидетелествуваните и домашните актове, за които се упоменава въ гражданските 

закони, но и всякакви писмени книжа. 

 

Чл. 229 (357, 358). Всяка страна по делото има право да иска отъ противната страна да 

представи въ съда документа, върху който тази последната основава своите права или за 

които се упоменава въ представения отъ същата страна документъ, отнасящъ се до 

спорните обстоятелства по делото. 

 

Чл. 357. Всяка страна има право да иска отъ противника да представи въ 

канцеларията на съда, за лично разглеждане, тия документи на които последната основава 

своите права. 

 

Чл. 358. Тъжащиятъ се може да иска отъ противната страна да представи документа, 

за който се упоменава въ представения отъ последната документъ и който се отнася къмъ 

спорните обстоятелства на делото. 

 

Чл. 230 (359). Всяка отъ страните има право да иска да види оригинала на документа, 

който противната страна е представила въ преписъ, освенъ ако е доказано, че той е 

унищоженъ или получаването му е съвсемъ невъзможно. 

 

Чл. 359. Всеки отъ тъжащите се има право да иска отъ противната страна да види 

първообразния документъ, освенъ ако е доказано, че той е унищоженъ или получаването 

му е решително невъзможно. 

 

Чл. 231 (360). Всяка отъ страните по делото е дължна, по искане на противната 

страна, да представи намиращите се у нея документи, които служатъ за потвърждение на 

спорните обстоятелства по делото. 

 

Чл. 360. Всяка страна е дължна, по искане на нейния противникъ, да представи 

находящите се у нея документи, които служатъ за потвърждение на спорните 

обстоятелства по делото. 

 

Чл. 232 (361). Страната, която иска отъ противната страна да представи някой 

документъ, е дължна: 

 

1) точно и определено да означи искания документ и 

 

2) да посочи основанията по които тя предполага, че документътъ се намира у 

противната страна. 

 

Противната страна пъкъ е дължна да заяви: 

 

1) намира ли се документътъ у нея, и ако не се намира, где е той; 

 

2) има ли възражение противъ представянето му и кои са основанията на тези й 

възражения. 



 

Чл. 361. Страната, която иска отъ своя противникъ да представи документъ е дължна: 

 

1) обстоятелно да означи искания документъ, и 

 

2) да посочи основанията, по които тя предполага, че документа се намира въ нейния 

противникъ. 

 

Чл. 233 (362). Ако съдътъ намери, че обстоятелствата, които ще се доказватъ съ 

документа, са важни и че искането за неговото представяне е основателно, той постановява 

да се представи документътъ, когато противната страна признава, че се намира у нея, или 

когато тя не отговаря на искането за представянето му. 

 

Ако страната откаже да представи искания документъ, когато тя не отрича, че той се 

намира у нея, или ако, възъ основа на представените по делото доказателства, нейното 

твърдение, че документътъ не се намира у нея, бъде признато за неоснователно, съдътъ 

може да приеме за доказани обстоятелствата, за установяване на които се е искалъ 

докуменътъ. 

 

Чл. 362. Въ случай, че страната се откаже да предяви искания документъ, когато тя не 

отрича, че го има у себе, или когато съда, по представените въ делото доказателства, 

признае това нейно отричане за неоснователно, той може да припознае за доказани онези 

обстоятелства, за потвърждение на които се е искалъ документа. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако съдътъ намери, че обстоятелствата, които 

ще се доказватъ съ документи, са важни и че искането за представянето имъ е основателно, 

той заповядва да се представи документа, когато противната страна признава, че се намира 

у нея или пъкъ не отговаря на искането, за да се представи. 

 

Чл. 234 (363). Ако противната страна отрече, че документътъ се намира въ нейно 

владение, съдътъ, по искане на заинтересуваната страна, я поканва да положи клетва въ 

смисълъ, че, следъ внимателно издирване, тя е дошла до убеждение, че документътъ не се 

намира въ нейно владение; че тя не е унищожила тоя документъ съ намерение да лиши 

страната, която го иска, отъ възможность да се възползува отъ него и че не знае, где се 

намира тоя документъ. 

 

Съдътъ може да направи изменения въ тая формула на клетвата споредъ 

обстоятелствата на делото, което разглежда. Ако документътъ трябва да се представи отъ 

публично учреждение, клетвата се полага отъ длъжностното лице, на което е било 

поверено пазенето на документа. 

 

Ако противната страна не приеме клетвата, въ такъвъ случай представениятъ преписъ 

отъ този документъ отъ другата страна се счита за веренъ. Ако не е представенъ преписъ 

отъ документа, съдътъ може да признае твърденията на същата страна относно формата и 

съдържанието на документа за доказани. 

 

Чл. 363. Ако противната страна отрече, че документа се намира въ нейно владение, то 



тя, по предложение отъ съда, полага клетва въ това: че след щателно издирване тя е дошла 

до убеждение, че документа не са намира в нейно владение, че тя не е унищожила тоя 

документъ с намерение да лиши доказващиятъ от възможность да се възползува с него и че 

не знае где се намира тоя документъ. 

 

Съдътъ може да направи изменение въ тая норма на клетвата съответствено на делото, 

което разглежда. Ако документътъ трябва да се представи отъ публично учреждение, то 

клетвата се приема отъ длъжностното лице, на което е било поверено пазенето на 

документа. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако противната страна не представи 

документа или не приеме клетвата, то представениятъ преписъ отъ този документъ отъ 

друга страна се счита за веренъ. Ако не е представенъ преписъ отъ документа, съда може 

да приеме твърдения на страната, относително формата и съдържанието на документа, за 

доказани. 

 

Чл. 235 (364). По искане на една отъ страните, неучаствуващите въ делото лица са 

длъжни на същите основания, както и противната страна, да представятъ въ оригиналъ или 

въ преписъ ония намиращи се въ тяхъ документи, които непосредно се отнасятъ до делото, 

съ изключение на частната имъ кореспонденция и на търговските имъ книги въ случая, 

когато законътъ не разрешава да се искатъ тия книги. Кореспонденцията съ трето лице 

може да се поиска само въ случая, когато това лице е вземало участие въ качеството на 

търговски помощникъ на комисионеръ или пъкъ на посредникъ при договора, който служи 

като основание на иска или на възражението. 

 

Чл. 364. По искане на една отъ страните, неучаствуващите, въ делото лица, на същите 

основаниия, както и противника, са длъжни да представятъ въ първообразъ или въ преписъ 

колкото има у тяхъ техни документи, които непосредствено се отнасятъ до делото, съ 

изключение на частното имъ взаимнописане и на търговските имъ книги въ случай, когато 

закона не разрешава да се искатъ тия книги. Взаимнописането съ трето лице може да се 

поиска само въ този случай, когато това лице е вземало участие въ делото въ качеството на 

приставникъ, комисионеръ или посредникъ при сключването на договора, който служи 

като основание на иска или на възражението. 

 

Чл. 236 (365). Страната, която иска представянето на документъ, който се намира у 

трето лице, трябва да изпълни условията, които предписва чл. 232. 

 

Чл. 365. Страната, която иска представянето но документъ, който се нахожда у трето 

лице, трябва да изпълни условията, които предписва чл. 361. 

 

Чл. 237 (366). Преписъ отъ молбата съ която се иска представянето на документа, се 

изпраща на третото лице съ съобщение, въ което се определя срокътъ, въ който то трябва 

да представи въ съда първообразния документъ или заверенъ преписъ отъ него или да даде 

обяснения, защо не го представя. 

 

Ако третото лице въ дадения му срокъ не представи документа или пъкъ не даде 

обяснения, защо не го представя, а също и ако обясненията му бъдатъ признати за 



неоснователни, съдътъ го призовава за заседанието, въ което ще се разглежда делото, като 

въ призовката го поканва, подъ страхъ на посочените въ чл. 238 последствия, да представи 

документа най-късно въ това заседание. 

 

Чл. 366. Преписъ отъ молбата за искане документъ се препраща на третото лице съ 

призовка, въ която се назначава срока, въ който той трябва да представи въ съда 

първообразния документъ или засвидетелствуванъ преписъ отъ него. 

 

Чл. 238 (368). Ако третото лице не представи документа и въ заседанието по делото, 

съдътъ дава ходъ на делото безъ него. Но третото лице, което неоснователно не е 

представило намиращия се у него документъ, отговаря спрямо страната, която го е искала, 

за вредите и загубите, които тя ще претърпи вследствие на неговото непредставяне. 

 

Чл. 368. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако въ назначения срокъ третото лице 

не представи документа, съда дава ходъ на делото безъ него. Но третото лице, което 

неоснователно не е представило находящия се въ него документъ, отговаря спрямо 

искалата го страна за вредите и загубите, които тя претърпи вследствие непредставянето. 

 

Чл. 239 (367). Разноските, направени въ връзка съ искането за представяне на 

документъ, отъ трето лице, не се прибавятъ къмъ общите съдебни разноски, а оставатъ за 

сметка на оногова, който е искалъ документа. 

 

Чл. 367. Разноските за искане на единъ документъ отъ трето лице не се прибавятъ 

къмъ общите съдебни разноски, а са за сметка на оногозъ, който иска документа. 

 

Чл. 240 (369, 370). Въ спорове между членове на търговско дружество, ако една отъ 

страните посочи като доказателства книгите и документите, които принадлежатъ на 

дружеството, тези книги и документи трябва да се представятъ въ съда отъ онези членове 

на дружеството, въ ръцете на които се намиратъ, макаръ те и да не участвуватъ въ делото. 

 

Ако не е възможно да се предстаятъ въ съда книгите и документите, съдътъ назначава 

едного отъ членовете си да ги разгледа и да препише отъ тяхъ, по указанията и въ 

присътствието на явилата се страна, това, което се отнася до делото. 

 

Чл. 369. Въ препирни по търговско друж3ество между членовете на последното, ако 

една отъ страните посочи доказателства книгите и актовете, които принадлежатъ на 

дружеството, тези книги и актове трябва да се предстаятъ въ съда отъ тези членове на 

дружеството, въ ръцете на които се намиратъ, макаръ и да неучаствуватъ въ процеса. 

 

Чл. 370. Ако не е възможно да се представятъ въ съда книгите и актовете, съдътъ 

отрежда едного отъ членовете си да ги разглежда и да препише отъ тяхъ, по указанията и 

въ присъствието на явившата се страна твоа, което се отнася до делото. 

 

Чл. 241 (371). Документи, за които една отъ страните или трето лице заяви, че е 

неудобно да излезе на яве цялото имъ съдържание по причини, които лично тяхъ засягатъ, 

се разглеждатъ отъ единъ членъ на съда, по назначение отъ този последния, въ 

присъствието на едната или на двете страни, и всички места отъ тези документа, които се 



отнасятъ до делото, се преписватъ отъ члена на съда. 

 

Чл. 371. Документи, за които една отъ страните или трето лице заявява, че е 

неизгодно да излезе на яве цялото имъ съдържание по причини, които лично до тяхъ се 

касаятъ, се разглеждатъ въ съда отъ едного изъ членовете на съда, по негово назначение въ 

присъствието на едната или на двете страни и, колкото места отъ тези документи се 

отнасятъ до работата, се преписватъ отъ члена на съда. 

 

Чл. 242 (372). За да се получи първообразенъ документъ, преписъ или сведения, които 

се намиратъ въ други учреждения или у длъжностни лица, председательтъ на съда дава на 

страната, която ги иска, удостоверение, че първообразниятъ документъ, преписътъ или 

сведенията са необходими, като посочва и срока, въ който те трябва да бъдатъ 

представени, или пъкъ самъ ги изисква направо отъ учреждението или длъжностното лице, 

у което те се намиратъ. 

 

Ако документътъ, преписътъ или сведенията се намиратъ въ същия съдъ, но са 

приложени къмъ друго дело, въ такъвъ случай, по молба на страната, призната за 

уважителна, те се прилагатъ къмъ разглежданото дело въ оригиналъ или преписъ. 

 

Чл. 372. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) За да се получи първообразенъ 

документъ, преписъ или сведения, които се намиратъ въ други учреждения или 

длъжностни лица, председателя на съда дава на страната, която ги иска, удостоверение, че 

първообразния документъ, преписътъ или сведенията са необходими, като указва и за 

какъвъ именно срокъ, или пъкъ самъ ги изисква направо отъ учреждението или 

длъжностното лице, където те се намиратъ. 

 

Ако документътъ, преписътъ или сведенията се намиратъ въ същия съдъ, но са 

приложени къмъ друго дело, то, по молба на страната, призната за уважителна, те се 

прилагатъ къмъ разглежданото дело въ оригиналъ или преписъ. 

 

Чл. 243 (373). Всички административни, съдебни и други учреждения са длъжни 

незабавно да дадатъ на съдещите се страни, които представятъ нуждното удостоверение, 

исканите отъ тяхъ съ писмена молба сведения и преписи отъ документи. 

 

Чл. 373. Всичките правителствени, съдебни и други учреждения са длъжни незабавно 

да даватъ на съдящите се страни, които представятъ свидетелство, каквито поискатъ 

сведения и преписки отъ документи, по писмена молба. 

 

Чл. 244 (374). Първообразните документи не се даватъ на молителя, но се изпращатъ, 

като се представи нуждното удостоверение, направо въ съда, гдето се гледа делото. 

Книгите и документите по текущи дела не се изпращатъ въ първообразенъ видъ, а се 

даватъ извлечения отъ тяхъ. 

 

Чл. 374. Първообразните актове и документи не се даватъ на молителя, но се 

изпращатъ, като се предяви свидетелството направо въ съда, гдето се гледа делото. 

Книгите и актовете по текущите дела не се изпращатъ въ първообразния имъ видъ, но се 

даватъ извлечения отъ тяхъ. 



 

Чл. 245 (375). Ако някое учреждение или длъжностно лице не може да изпълни 

молбата за даване на документъ или на справка въ посоения въ удостоверението на съда 

срокъ, то е дължно да даде на молителя удостоверение за това и да каже за кой срокъ може 

да изпълни молбата му. 

 

Възъ основа на това удостоверение, съдътъ дава на страната нуждната отсрочка. 

 

Чл. 375. Ако някое присъствено място или дължностно лице не може да изпълни 

молбата за даване на документъ или на справка за въ назначения въ свидетелството на съда 

срокъ, то е задължено да даде на тежащия се удостоверение за това и да обясни за кой 

срокъ може да изпълни молбата му. 

 

Възъ основание на това удостоверение съда дава на страните съразмерна отсрочка. 

 

§ II. Силата на писмените доказателства 

 

Чл. 246 (376). Ни едно отъ писмените доказателства, на което страните изрично са се 

позовали, било въ разменените помежду имъ книжа, било въ устните имъ обяснения, не 

може да бъде отхвърлено отъ съда безъ разглеждане. 

 

Чл. 376. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ни едно отъ писмените доказателства не 

може да бъде отхвърлено отъ съда безъ разглеждане. 

 

Чл. 247 (384). Силата на писмените доказателства изобщо се определя съобразно съ 

законите и обичаите, които са действували въ времето и мястото, когато са направени. 

 

Чл. 384. Силата на писмените доказателства въобще се определя съобразно съ 

законите и обичаите, които са действували въ времето и мястото, когато са направени. 

 

Чл. 248 (385). Документи, които са съставени въ чужда държава съ спазване на 

формите, изисквани отъ местния законъ, се признаватъ за законни по своята форма, макаръ 

тази последната да не е съобразна съ изискванията на българските закони. 

 

Чл. 385. Актове, които са направени въ чужда държава, споредъ съществуващите 

тамъ закони, приематъ се за законни, ако не са противни на българските закони. 

 

Чл. 249 (377). Документи, които са извършени споредъ установените отъ закона редъ 

и форми отъ публична власть въ границите на нейната компетентность и които съдържатъ 

изявление, направено предъ тази власть, съставляватъ пълно доказателство за това, което е 

отбелязано въ тяхъ. 

 

Чл. 377. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Актове, които са извършени по 

установения за това отъ закона редъ и форма отъ публичната власть въ границите на 

нейната компететентность, когато те съдържатъ изявление, направено предъ властьта, 

съставляватъ пълно доказателство за това, което е отбелязано отъ тази власть. 

 



Чл. 250 (378). Частни документи, които са подписани отъ лицата, които са ги издали, 

съставляватъ пълно доказателство, че изявленията, които се съдържатъ въ тях са 

направени отъ тези лица. 

 

Частни документи, издадени отъ неграмотни, няматъ доказателна сила, ако не носятъ 

знакъ отъ пръсть съ указание името на неграмотния, който го е сложилъ, и не са 

приподписани отъ двама свидетели. 

 

Неграмотните поставятъ знака отъ пръсть съ долната частъ на палец на дясната си 

ръка. Ако знакътъ не е поставенъ съ палеца на дясната си ръка, въ документа трябва да е 

указано съ кой пръсть на коя ръка е той поставенъ. 

 

Чл. 378. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Частните (домашните) актове, които са 

подписани отъ лицата, които са ги издали или които носятъ вместо подписъ знакъ отъ 

пръсть на неграмотенъ заверенъ отъ съда или отъ нотариусъ, съставляватъ пълно 

доказателство, че заявленията, които се съдържатъ въ тяхъ, са направени отъ лицата, които 

са ги издали. 

 

Частни актове, издадени отъ неграмотни, няматъ доказателствена сила, ако не са 

приподписани отъ двама свидетели. 

 

Чл. 251 (379). Писмени документи, които страните си разменятъ съ цель да 

обезсилятъ или да изменятъ съдържащите се въ друг документъ техни волеизявления, 

няматъ сила за трети лица. 

 

Чл. 379. Контръ-актовете - иматъ сила само за договорящите се страни; те няматъ 

сила за трети лица. 

 

Чл. 252 (380). Доколко зачеркванията, изтриванията, прибавките между редовете или 

другите вънкашни недостатъци унищожаватъ съвършено или отчасти или намаляватъ 

доказателната сила на документа, се решава отъ съда, по негово свободно убеждение. 

 

Чл. 380. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Доколко зачеркванията, изтриванията, 

прибавките между редовете или другите вънкашни недостатъци унищожаватъ съвършено 

или отчасти или намаляватъ доказателствената сила на акта, се разрешава отъ съда, по 

негово свободно убеждение. 

 

Чл. 253 (381). Документътъ, който няма значение на официаленъ по причина, че е 

извършенъ отъ некомпетентно или неспособно за извършването му лице, или по причина, 

че не са спазени предвидените отъ закона редъ и форми, има значение на частенъ 

документъ, ако е подписанъ отъ страните. 

 

Чл. 381. Актъ, който няма значение на официаленъ, като извършенъ отъ 

некомпетентно или неспособно за извършването му лице, или по причина, че не са спазени 

формите, има значение на домашенъ актъ, ако само той е подписанъ отъ страните. 

 

Чл. 254 (382). Документите, които по закона подлежатъ на гербовъ налогъ, се 



приематъ за доказателство и тогава когато са писани безъ спазване на правилата за 

гербовия налогъ. 

 

Чл. 382. Актовете, които по закона подлежатъ на гербово мито, приматъ се за 

доказателство и тогава, когато са писани безъ съблюдение правилата за гербовите мита. 

 

Чл. 255 (383). Извлечение отъ нотариална книга е равносилно на оригинала съ 

изключение на случаите, когато по закона се иска представянето на оригинала. 

 

Заверенъ по установения редъ преписъ отъ единъ документъ се приема наместо самия 

документъ, освенъ когато съдътъ намери, че страната има правенъ интересъ да иска 

представянето на оригинала му. 

 

Чл. 383. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Извлечение изъ нотариалната актова 

книга е равносилно на първообраза, освенъ въ тия случаи, когато по закона се иска 

представянето на първообразния актъ. 

 

Засвидетелествуванъ по установения редъ пеписъ отъ единъ актъ се приема наместо 

самиятъ актъ, освенъ когато съда намери, че страната има правенъ интересъ да иска 

представянето на първообраза му. 

 

Чл. 256 (386). При искове противъ лица, които не са търговци, редовно водените 

търговски книги могатъ да се приематъ за доказателство при спорове за доставяне на стоки 

или за заемъ на пари само тогава, когато е доказано, че стоките наистина са били 

доставени или парите взети, а съмнението или спорътъ се отнася до времето, до 

количеството, до качеството ил до цената на доставенат или взета стока, или до времето за 

изплащането на условения платежъ за стока. 

 

Чл. 386. Въ искове противъ лица, които не са търговци, търговските книги се 

приематъ за доказателства въ препирни за доставяне стока, за заемъ на пари и то само 

тогава, когато е доказано, че стоките наистина са били доставени или парите вземени, а 

съмнението или препирнята се отнася до времето, до количеството до каччеството или 

цената на доставената или вземена стока; или до времето за изплащането на условения 

платежъ за стока. 

 

Чл. 257 (387). Търговските книжа и книгите на търговци, които продаватъ на дребно, 

на хлебари, бакали и други такива, както и сметки, записки и всякакви други частни 

книжа, не съставляватъ доказателство въ полза на лицето, което ги е исало или водило, ако 

не са подписани отъ противника. Те, обаче, могатъ да бъдатъ приети за доказателство 

противъ това лице. 

 

Чл. 387. Търговските книжа, книгите на търговци, които продаватъ на дребно, на 

хлебари, бакали и други такива, както и сметки, записки и всякакви домашни книжа, не 

съставляватъ доказателство въ полза на ищеца, който ги е писалъ и водилъ, ако не са 

подписани отъ длъжника, но те могатъ да бъдатъ приети за доказателства противъ ищеца, 

който ги е водилъ или писалъ. 

 



Чл. 258 (388, 389, 390). Написаната върху самия документъ разписка се приема за 

доказателство противъ лицето, което я е написало. 

 

Това правило важи и за документи, които са съставени въ два екземпляра, ако въ 

ръцете на едната страна се намери екземпляръ съ разписка отъ другата страна за 

изпълнение на задължението. 

 

Разписка за изпълнение на едно задължение, която не е направена върху самия 

документъ, съставлява доказателство въ полза на тогова, на когото е дадена. 

 

Чл. 388. Написаната върху самия актъ разписка се приема за доказателство противъ 

лицето, което я е направило. 

 

Чл. 389. Това правило се разпространява и на актове, които са съставени въ два 

екземпляра, ако въ ръцете на едната страна се намери екземпляръ съ разписка отъ друга 

страна за изпълнение на акта. 

 

Чл. 390. Разписка за изпълнение на едно обязателство, която не е направена върху 

самия актъ, съставлява доказателство въ полза на тогова, на когото е дадена. 

 

Чл. 259 (391). Показаниятъ въ официалните или заверените документи денъ за 

извършването или заверката имъ се счита достоверенъ. 

 

Чл. 391. Показания въ официалните или засвидетелствувани актове денъ за 

извършването или засвидетелствуването имъ се брои достоверенъ, ако няма подлогъ. 

 

Чл. 260 (392). Показаниятъ въ частните документи денъ за извършването имъ се счита 

достоверенъ само за страните, които са участници по документи, а също и за техните 

наследници и правоприемници. Частните документи иматъ достоверна дата срещу трети 

лица само отъ деня на заверяването имъ, отъ смъртьта на подписавшия или отъ деня, 

когато съдържанието имъ се възпроизвежда въ някой другъ документъ, съставенъ отъ 

длъжностно лице. 

 

Чл. 392. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Показаниятъ въ домашните актове денъ 

за извършването имъ се брои достоверенъ само за лицата, които са участвували сами въ 

акта, така и за техните наследници и приемници. Частните домашни актове иматъ 

достоверна дата срещу трети лица само отъ деня на заверяването, отъ смъртьта на 

подписавшия или отъ деня, когато съдържанието имъ се възпроизвежда въ някой актъ, 

съставенъ отъ длъжностно лице, като напр., описъ, протоколъ за запечатване и пр. 

 

Чл. 261 (393). Документъ, който е представенъ въ съда отъ едната страна, може да 

служи за доказателство и въ полза на другата страна, макаръ страната, която го е 

представила, да се е отказала отпосле отъ него или да е молила да се признае за 

недействителенъ, стига само достоверностьта на документа да не е оспорена. 

 

Чл. 393. Актове, които са представени въ съда отъ една страна, могатъ да служатъ за 

доказателство и въ полза на другата, макаръ страната, която е представила акта, отпосле и 



да се е отрекла отъ него или е молила да се признае за недействителенъ, ако само 

достоверностьта на акта не е заподозряна. 

 

ДЯЛЪ V 

Рабоши 
 

Чл. 262 (394). Рабошите служатъ за доказателство, когато резките и на двете части си 

еднакви и си съответствуватъ. 

 

Чл. 394. Рабошите служатъ за доказателство, когато резките и на двете части са 

еднакви и съответсвуващи. 

 

Чл. 263 (395). При оценяване доказателната сила на рабошите, съдътъ се ръководи 

отъ местните обичаи и отъ правилата, предвидени въ чл. чл. 230, 232 и 233 отъ този законъ. 

 

Чл. 395. При оценяване доказателствената сила на рабошите, съдътъ се ръководи отъ 

местните обичаи и отъ правилата, предвидени въ чл. чл. 359, 361 и 362 отъ настоящия 

законъ. 

 

ДЯЛЪ VI 

Самопризнание 
 

Чл. 264 (396). Самопризнанието е изявление, направено отъ страната или отъ нейния 

повереникъ предъ съда при производството на делото, независимо отъ това, дали делото е 

било подсъдно или не на този съдъ. 

 

Самопризнанието съставлява пълно доказателство противъ страната, която го е 

направила. 

 

Чл. 396. Самопризнанието е показание, дадено отъ страната или нейния повереникъ, 

дори предъ такъвъ съдия, комуто делото не е подсъдно. 

 

Самопризнанието съставлява пълно доказателство противъ страната, която го е 

направила. 

 

Чл. 265 (397). Самопризнанието може да се направи предъ съда писмено въ книжата 

подавани въ съдъ, или устно презъ време на съдебното заседание. Устното самопризнание 

се вписва въ протокола и се прочита въ същото съдебно заседание като това се отбелязва 

въ протокола. То няма сила, ако веднага следъ прочитането му страната заяви, че не е 

правила подобно самопризнание. 

 

Чл. 397. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Самопризнанието може да се направи 

предъ съда, писмено въ един отъ книжата, подаваеми въ съда, или устно въ време на 

устното състезание. Устното самопризнание се вписва въ протокола и се прочита въ 

същото заседание. То няма сила, ако отъ протокола се вижда, че страната, отъ която 



изхожда, го е отрекла веднага, следъ прочитането му. 

 

Чл. 266 (398). Самопризнанието, което е направилъ някой отъ участвуващите въ 

делото, има сила само по отношение на тогова, който го е направилъ. 

 

Чл. 398. Самопризнанието, което е направилъ единъ отъ съучастниците въ делото, 

има сила само по отношение къмъ тогова, който го е направилъ. 

 

Чл. 267 (399). Ако предметътъ на спора е общо неделимо право или обща 

неразделность или солидарно задължение, въ такъвъ случай силата на самопризнанието на 

едного отъ участвуващите въ делото по отношение на другите се определя отъ съда, въ 

зависимость отъ обясненията на тези последните или отъ обстоятелствата на делото. 

 

Чл. 399. (Възстановенъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако предмета на спора е общо 

неделимо право или обща неразделность, или солидарно задължение, то силата на 

самопризнанието на едного отъ съучастниците по отношение на другите съучастници се 

определя отъ съда въ зависимость отъ обясненията на тези последните или отъ 

обстоятелствата на делото. 

 

Чл. 268 (400). Самопризнанието не може да бъде взето назадъ, ако не се докаже, че то 

е било направено по погрешка въ факта. 

 

То не може да бъде оттеглено подъ предлогъ на погрешка въ правото. 

 

Чл. 400. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Самопризнанието не може да бъде 

взето назадъ, ако не се докаже, че то е било направено по погрешка въ факта. 

 

То не може да бъде оттеглено подъ предлогъ на погрешка въ правото. 

 

Чл. 269 (401). За да може самопризнанието да произведе своето действие, то трябва да 

бъде направено отъ лица, способни да влизатъ въ задлъжление. 

 

Самопризнанието на настойниците и управляващите няма сила за стоящите подъ 

настойничество или управление лица, ако то не е направено въ случаите и по реда, въ 

които и по който те могатъ да задължаватъ намиращите се подъ тяхно настойничество или 

управление лица. 

 

Чл. 401. За да може самопризнанието да произведе своите следствия, то трябва да 

бъде направено отъ лица, способни да влизатъ въ обязателства. 

 

Самопризнанието на настойниците и управляващите няма сила за стоящите подъ 

настойничество или управление лица, ако то не е направено въ случаите и по реда, въ 

които и по който те могатъ да задължаватъ находящите се подъ тяхно настойничество или 

управление лица. 

 

ДЯЛЪ VII 



Клетва 
 

Чл. 270 (411). Клетвата бива два вида: 

 

1) клетва, която едната страна предлага на другата, за да постави въ зависимость отъ 

нея признаването за истинско или неистинско известно обстоятелство, доказването на 

което има значение за решаване на делото. Тая клетва се нарича решителна, и 

 

2) клетва, която самъ съдътъ предлага на едната или на другата страна. Тая клетва се 

нарича съдебна. 

 

Чл. 411. Клетвата бива два вида: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Клетва, която едната страна предлага на 

другата, за да постави въ зависимость отъ нея признаването за истинки или неистински 

едно или повече обстоятелства, доказването на които има значение за изхода на делото; 

тая клетва се нарича решителна и 

 

2) клетва, която самъ съда предлага на едната или на другата страна; тая клетва се 

нарича съдебна. 

 

§ I. Решителна клетва 

 

Чл. 271 (412, 413). Решителна клетва може да се предлага само относно личното 

действие на страната, на която се предлага, при всички спорове, освенъ: 

 

1) при спорове за семейни права и за права на лично състояние; 

 

2) при спорове, по които са страни непълнолетни и други лица, намиращи се подъ 

настойничество освенъ ако има постановление отъ роднинския съветъ, което дава право на 

настойника да предлага клетва. Въ случая предложената клетва не може да бъде 

повърната; 

 

3) при спорове, които иматъ връзка съ интересите на държавата, на окръжията, на 

общините, на училищните и черковните настоятелства. 

 

Чл. 412. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Решителна клетва може да се предлага, 

освенъ въ случаите, изброени въ чл. 413, въ всякакви други препирни, но само относително 

до личното действие на онази страна, на която тя се предлага. 

 

Чл. 413. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Решителна клетва не може да се 

предлага: 

 

1) по дела за права на лично състояние; 

 

2) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на непълнолетни и на други лица, 



находящи се подъ настойничество, освенъ въ случаите, когато има постановление отъ 

роднински съветъ, което дава право на настойника да предлага клетва и то само на 

противната страна, безъ право на повръщане такава; 

 

3) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на държавата, на окръжията и на 

общините: градски и селски; 

 

4) за престъпно обстоятелство, нито за такъвъ договоръ, за валидностьта на който 

закона изисква писмен актъ, нито за опровержение на такива действия въ единъ 

официаленъ актъ, за който държавниятъ чиновникъ, който е извършилъ акта, удостоверява 

въ самия актъ, че те предъ него са станали; 

 

5) за опровержение стореното вече съдебно самопризнание; 

 

6) за опровержение изричния смисълъ на писменъ, признатъ за подлиненъ актъ, 

изходящъ отъ страната или пъкъ за опровержение изричния смисълъ на нотариални или 

надлежно засвидетелствувани писмени актове, изходящи отъ нея. 

 

Чл. 272 (413, 418). Решителна клетва не може да се предлага: 

 

1) за престъпно обстоятелство; 

 

2) за обстоятелство, противното на което съдътъ признава за общеизвестно; 

 

3) за такъвъ договоръ, за действителностьта на който законътъ изисква писменъ 

документъ; 

 

4) за опровержение на такива действия въ единъ официаленъ документъ, за които 

държавниятъ чиновникъ, който е извършилъ документа, удостоверява въ самия документъ, 

че те предъ него са станали; 

 

5) за опровержение на направено вече съдебно самопризнание; 

 

6) за опровержение на изричния смисълъ на писменъ документъ, признатъ за 

истински и изходящъ отъ страната, която предлага клетвата, или пъкъ за опровержение 

изричния смисълъ на нотариални или надлежно заверени писмени документи, изходящи 

отъ същата страна. 

 

Не се счита за опровержение изричния смисълъ на писменъ документъ, когато съ 

клетвата страната иска да докаже неговата симулативность. 

 

Чл. 413. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Решителна клетва не може да се 

предлага: 

 

1) по дела за права на лично състояние; 

 

2) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на непълнолетни и на други лица, 



находящи се подъ настойничество, освенъ въ случаите, когато има постановление отъ 

роднински съветъ, което дава право на настойника да предлага клетва и то само на 

противната страна, безъ право на повръщане такава; 

 

3) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на държавата, на окръжията и на 

общините: градски и селски; 

 

4) за престъпно обстоятелство, нито за такъвъ договоръ, за валидностьта на който 

закона изисква писмен актъ, нито за опровержение на такива действия въ единъ 

официаленъ актъ, за който държавниятъ чиновникъ, който е извършилъ акта, удостоверява 

въ самия актъ, че те предъ него са станали; 

 

5) за опровержение стореното вече съдебно самопризнание; 

 

6) за опровержение изричния смисълъ на писменъ, признатъ за подлиненъ актъ, 

изходящъ отъ страната или пъкъ за опровержение изричния смисълъ на нотариални или 

надлежно засвидетелствувани писмени актове, изходящи отъ нея. 

 

Чл. 418. (Възстановенъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Предлагане клетва за такова 

обстоятелство, противното на което съда признава за общеизвестно, не се допуска. 

 

Чл. 273 (414). Решителната клетва може да бъде предложена най-късно до 

приключване на устните състезания. 

 

Чл. 414. Решителната клетва, може да бъде предложена въ всяко положение на 

делото, даже и въ такъвъ случай, когато никакъ няма доказателства по искътъ или по 

възражението. 

 

Чл. 274 (415). Ако страната, на която е била предложена решителна клетва, не я 

приме й не я повърне на противната страна, или ако страната, на която е била повърната 

клетвата, не я приеме, то обстоятелството за което се отнася клетвата се счита за признато 

отъ страната която не е приела клетвата. 

 

Чл. 415. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако този, комуто е била предложена 

клетва, се отрече да я приеме и не пристане да я повърне на противника си, или ако 

противника, комуто е била тя повърната се отрече да я приеме, то обстоятелството, за 

което се отнася клетвата, се счита за признато отъ лицето, което се е отрекло отъ нея. 

 

Чл. 275 (416). Клетвата не може да се повръща, ако действието, което съставлява 

неинъ предметъ, не е общо и на двете страни, а е лично на онази страна, на която е била 

предложена клетвата. 

 

Чл. 416. Клетвата не може да се повръща, ако действието, което съставлява нейнъ 

предметъ, не е общо и на двете страни, а е лично само на онази страна, на която е била 

предложена клетва. 

 

Чл. 276 (417). Страната, която е предложила или повърнала клетвата не може вече да 



се откаже отъ това си действие, следъ като съдътъ е допусналъ клетвата и противната 

страна е заявила, че я приема. 

 

При допускане на предложената или повърната клетва съдътъ, следъ като разбере 

какво точно иска страната и като отстрани недопустимото въ нея, може да даде правилна 

формулировка на зле изразената или непълната по съдържание клетва. Ако страната е 

налице, съгласието й за направеното изменение на клетвата е необходимо; ако тя 

отсъствува, изменението се постановява съ определение, въ което се посочва въ какво се 

състои това изменение. 

 

Чл. 417. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Страната, която е предложила или 

повърнала клетвата, не може вече да се повърне, ако противната страна е обявила, следъ 

като съда я е допустналъ, че я приема. 

 

При допускане на предложената или повърната клетва съда може следъ като разбере 

какво точно иска страната и отстрани недопустимото въ нея, да даде правилна 

формулировка на зле изразената или ограничената по съдържание клетва. Ако страната е 

налице, съгласието й за промяната е необходимо; ако отсъствува, промяната се 

постановява съ определение, въ което се посочва, що променя съда. 

 

Чл. 277 (419). Страната, която е предложила или повърнала клетвата, може да 

освободи противната страна, която е заявила, че я приема, отъ полагането на клетвата, 

обаче, въ случая тази последната се счита като положена. 

 

Чл. 419. Страната, която е предложила или повърнала клетвата, може да освободи 

противната страна, която е заявила, че я приема, отъ полагането на клетвата, но тя се счита 

като положена. 

 

Чл. 278 (420). Клетвата съставлява доказателство само за или противъ оногова, който 

я е предложилъ, а също за или противъ наследниците му или лицата, които са встъпили въ 

неговите права. Клетвата, която е предложилъ единъ отъ солидарните кредитори 

издължава длъжника само за припадащата се на този кредиторъ часть. 

 

Клетвата, предложена на длъжника, ползува поръчителя. 

 

Клетвата предложена на едного отъ солидарните длъжници, ползува и другите 

съдлъжници. 

 

Въ последните два случая клетвата, предложена на солидарния съдлъжникъ или на 

поръчителя, ползува другите съдлъжници и главния длъжникъ само тогава, когато е 

предложена за дълга, а не за факта на солидарностьта или поръчителството. 

 

Чл. 420. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Клетвата съставлява доказателство само 

за или противъ оногова, който я е предложилъ, а също за или противъ наследниците му 

или лицата, които са встъпили въ неговите права. Обаче, клетвата, която е предложилъ 

единъ отъ солидарните кредитори, издължава длъжника само за припадащата се на този 

кредиторъ часть. 



 

Клетвата, предложена на длъжника ползува поръчителя. 

 

Клетвата, предложена на едного отъ солидарните длъжници, ползува и другите 

съдлъжници. 

 

Въ последните два случаи клетвата, предложена на солидарния съдлъжникъ или на 

поръчителя, ползува другите съдлъжници и главния длъжникъ само тогава, когато е 

предложена за дълга, а не за факта на солидарностьта и поръчителството. 

 

Чл. 279 (421). Лъжливостьта на положена решителна клетва се доказва по углавенъ 

редъ, като страната, която е предложила клетвата може да поддържа обвинението редомъ 

съ прокурора (чл. чл. 3 и 440, ал. 2 отъ закона за углавното съдопроизводство ). 

 

Ако, обаче, углавното преследване е изключено поради смъртьта или амнистирането 

на обвиняемия, лъжливостьта на положената решителна клетва може да бъде доказана въ 

гражданския съдъ, ако заинтересуваната страна предяви искъ за това най-късно една 

година следъ смъртьта или амнистията. 

 

Чл. 421. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Лъжливостьта на положена решителна 

клетва може да бъде доказвана по углавен редъ. 

 

Противната страна, която е претърпяла вреди и загуби вследствие полагането на 

лъжлива клетва, може да дири обезщетение отъ провинения като се намеси като 

граждански ищецъ по углавното дело или по граждански редъ, когато углавното 

преследване е изключено поради смъртьта или амнистирането на обвиняемия. 

 

§ II. Съдебна клетва 

 

Чл. 280 (422). Съдътъ можеда предложи на едната отъ страните клетва съ цель да 

определи размера на оннова, което трябва да й се присъди. 

 

Чл. 422. Съдътъ може да назначи на едната отъ страните клетва или съ цель да тури 

въ зависимость отъ нея разрешението на делото, или само съ цель да определи размера на 

онова, което трябва да се присъди на страната. 

 

Чл. 281 (423). Съдътъ може да предложи на страната съдебна клетва, ако основанието 

на иска й е доказано. 

 

Чл. 423. Съдът може самъ да назначи на страната клетва, при следващите две 

условия: 

 

1) искътъ или възнаграждението да не са напълно доказани; 

 

2) да не са и съвсемъ бездоказателни. 

 

Въ всички други случаи, съдътъ трябва или да присъди по иска, или да го отхвърли 



безусловно. 

 

Чл. 282 (424). Клетвата, която съдътъ предлага на едната страна, не може да бъде 

повърната отъ нея на другата страна. 

 

Чл. 424. Клетвата, която е назначена на едната страна отъ съда, не може да бъде 

повърната отъ нея на другата страна. 

 

Чл. 283 (425). Съдътъ може да предложи клетва на ищеца за определяне стойностьта 

на предмета, който той дири, само когато не е възможно да се определи тази стойностъ 

изобщо или поради положението, въ което се намира делото. 

 

Въ този случай съдътъ трябва да определи и до какъвъ размеръ ще даде вяра на 

клетвата на ищеца. 

 

Чл. 425. Клетвата, за определяне стойностьта на предмета, който се дири, може да 

бъде назначена на ищецътъ отъ съда, само когато не е възможно, въобще или поради 

положението, въ което се намира делото, да се определи по друг, начинъ тая стойность. 

 

Въ този случай, съдътъ трябва да определи и до каква сума ще даде вяра на клетвата 

на ищеца. 

 

§ III. Редътъ за полагане на клетва 

 

Чл. 284 (426, 427). Полагането на клетва става въ същото съдебно заседание, въ което 

е била допустната отъ съда, ако страната, на която е предложена, присътствува въ това 

заседание и заяви, че я приеме. Ако страната отсътствува, съдътъ отлага делото за едно отъ 

близките си заседания, за което страната се призовава да се яви за да положи клетвата, 

която й се съобщава въ самата призовка. 

 

Страната се подвежда подъ клетва отъ председателя на съда въ публично заседание. 

Преди полагането на клетвата председательтъ излага ясно на страната обстоятелствата 

върху които й се предлага клетвата, като й напомня и нейната важность, а също и 

наказанието за лъжливо заклеване. 

 

Клетвата се полага лично отъ лицето, което е задължено да я положи. 

 

Чл. 426. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Страната се подвежда подъ клетва отъ 

председателя на съда, следъ допускането клетвата отъ съда и приемането й отъ страната. 

 

Въ публично заседание председательтъ излага ясно на страната обстоятелствата върху 

които й се предлага клетвата; той й напомня, важностьта на клетвата и наказанието на 

лъжливото заклеване. 

 

Клетвата се полага въ същото заседание, ако страната присъствува, а въ противенъ 

случай - въ едно отъ най-близките заседания на съда. По молба на страната съдътъ може да 

нареди, щото клетвата да бъде положена и по-сетне, най-късно, обаче, въ последното по 



делото заседание. 

 

Чл. 427. Клетвата се полага лично отъ лицето, което е задължено да я положи. 

 

Чл. 285 (428). Ако страната, безъ доказана законна причина, не се яви лрично въ 

определеното за полагане на клетвата заседание, нейното отсъствие се счита като отказъ да 

положи предложената й клетва. 

 

Чл. 428. Ако страната безъ доказана законна причина, не се яви лично въ 

определеното за полагане клетва заседание, нейното отсъствие се счита като отказъ да 

положи предложената клетва. 

 

Чл. 286 (429). Съдътъ може да постанови, щото клетвата да се положи предъ едного 

отъ неговите членове или предъ другъ съдъ, ако задължениятъ да се закълне не може да се 

яви въ съда, който е допустналъ клетвата, по извинителни причини или поради това, че 

живее на далечно разстояние отъ неговото седалище. 

 

Чл. 429. Съдътъ, който решава делото по същество, може да предпише, щото клетвата 

да се приеме предъ едного отъ неговите членове или предъ другъ съдъ, ако задължения да 

се закълне не може по извинителни причини или за това, че живее на далечно разстояние 

отъ мястото на заседанието, да се яви въ съда. 

 

ДЯЛЪ VIII 

Предположения 
 

Чл. 287 (430). Предположенията са заключения, които законътъ или съдътъ изважда 

отъ единъ известенъ за другъ неизвестенъ фактъ. 

 

Чл. 430. Предположенията са следствия, които законътъ или съдътъ изважда отъ 

единъ известенъ за другъ неизвестенъ фактъ. 

 

§ 1. Установени отъ закона предположения 

 

Чл. 288 (431). Законно предположение е онова, което, по силата на особено 

постановление на закона, се изважда отъ някои актове или обстоятелства. 

 

Такива законни предположения съществуватъ: 

 

1) по отношение на актовете, които законътъ признава за недействителни по тяхното 

естество, като извършени съ намерение да заобиколятъ закона; 

 

2) въ случаите, въ които законътъ обявява, че правото на собственость или 

освобождение отъ изпълнение на кякое задължение произтича отъ известни определени 

обстоятелства; 

 

3) по отношение на влезлите въ законна сила съдебни решения. 



 

Чл. 431. Законно предположение е това, което, въ силата на особенъ законъ, се 

придава на някои актове или обстоятелства. 

 

Такива са: 

 

1) актове, които закона признава за недействителни по тяхното свойство, като сторени 

съ намерение да заобикалятъ закона; 

 

2) случаи, когато законътъ обявява, че правото на собственость, или освобождението 

отъ изпълнение на някое обязателство произтича отъ някои определени обстоятелства; 

 

3) силата, която законътъ отдава на влезлите въ законна сила съдебни решения. 

 

Чл. 289 (432). Значението което законътъ придава на влезлите въ законна сила 

съдебни решения, се простира само върху това, което е предметъ на решението. 

 

За да има присъдено нещо, трьбва да има: еднаквость на предмета, еднаквость на 

правното основание, еднаквость на страните въ делото и, освенъ това, искътъ да е билъ 

предявенъ отъ тяхъ и противъ тяхъ въ същото имъ качество. 

 

Чл. 432. Силата, която законътъ отдава на влезлите въ законна сила съдебни решния, 

се простира само върху това, което е предметъ на решението. 

 

За да има присъдено нещо, трябва да има: тождество на предмета, тождество на 

юридическо основание, тождество на страните въ процесътъ и иска да е билъ пердявенъ 

отъ тяхъ и противъ тяхъ въ същото имъ качество. 

 

Чл. 290 (433). Законното предположение освобождава лицето, въ полза на което то 

съществува, отъ представянето на всяко друго доказателство. 

 

Чл. 433. Законното предположение освобождава лицето, въ полза на което то 

съществува, отъ представянето на всяко друго доказателство. 

 

Чл. 291 (434). Съ никакви доказателства не се допуска оспорване на законното 

предположение, когато възъ основа на него законътъ унищожава някой актъ или пресича 

правото на искъ, освенъ ако законътъ дава право да се възразява противъ 

предположението. 

 

Чл. 434. Съ никакви доказателства не се допуска оспорване на законното 

предположение, когато възъ основание на него законътъ унищожава някой актъ или 

пресича правото на искъ, освенъ ако законътъ дава право да се възражава противъ 

предположението. 

 

§ II. Неустановени отъ закона предположения 

 

Чл. 292 (435). Извличането на неустановените отъ закона предположения се оставя на 



преценката на съда, който не може да допуска други предположения, освенъ важните, 

точните и съгласните помежду си, и то само въ случаите, въ които законътъ допуска 

свидетелски показания. 

 

Чл. 435. Изваждането на неустановените отъ закона предположения се оставя на 

усмотрението на съда, който не може да допустне друго предположение, освенъ важните, 

точните и съгласните по между си и само въ тези случаи, когато закона допуска, 

свидетелски показания. 

 

Глава ХIV 

Събиране на доказателствата 
 

Чл. 293. (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Събирането на доказателствата 

остава отъ съда или отъ назначения за това, съгласно чл. 110 , съдия-докладчикъ. 

 

Съдътъ може да възложи събирането на доказателствата на другъ съдъ, само въ 

определените отъ закона случаи. Натоварениятъ, за това съдъ назначава единъ съдия, 

който изпълнява поръчката. 

 

1) Старъ чл. 293. Събирането на доказателствата става отъ съда, комуто подлежи 

разглеждането на делото. Съдътъ може да възложи това събиране на другъ съдъ или съдия 

само въ определените отъ този законъ случаи. 

 

Чл. 294. Ако възможностьта за събиране на някое доказателство изглежда съмнителна 

или ако се яви спънка, която може да трае неопределено време, съдътъ може, когато държи 

определението за събирането на доказателствата или по-късно, да назначи, по молба на 

заинтересуваната страна, съответенъ срокъ, следъ изтичането на който, делото ще се гледа 

и безъ това доказателство. По такава молба, когато тя се предявява извънъ съдебното 

заседание, трябва да се изслуша и противната страна. 

 

Чл. 295. По молба на противната страна, съдътъ може да не възприеме да се извърши 

въ чужбина едно събиране на доказателства, когато, следъ изслушване на страните, той 

намери, че исканото събиране на доказателствата е свързано съ значителни затруднения. 

 

Чл. 296. Събирането на доказателства по делегация извънъ пределите на Българското 

Царство се извършва споредъ наредбите на съдопроизводството на замолената страна. 

Обаче, съдътъ може да зачете това събиране на доказателства дори и тогава, когато 

неговата правилность може да се оспори възъ основа на закона на мястото, гдето то е 

станало, ако е извършено съобразно съ наредбите на този законъ. 

 

Глава ХV 

Проверка на доказателствата 
 

ДЯЛЪ I 



Общи правила 
 

Чл. 297 (436). Проверка на доказателствата става или по молба на съдящите се, или по 

преценка на съда. Съдътъ, обаче, може да назначи да се проверятъ само ония 

доказателстав, за които е обявено препирня. 

 

Чл. 436. Проверка на доказателствата става или по молба на съдящите се, или по 

усмотрението на съда. Съда може да назначи да се проверятъ само ония доказателства, за 

които е обявено препирня. 

 

Чл. 298 (437, 438). За времето и мястото на проверката се известява на страните и отъ 

тяхъ зависи да присъствуватъ лично или чретз повереници при проверката. 

 

Неявяването на страните не спира проверката, освенъ ако е необходимо тяхното 

присъствие за удостоверяване истинностьта и еднаквостьта на предметите на проверката. 

 

Чл. 437. За времето и мястото на проверката се известява на страните и отъ тяхъ 

зависи да присъствуватъ лично или чрезъ повереници при проверката. 

 

Чл. 438. Неявяването на страните не спира проверката, освенъ ако е необходимо 

тяхното присъствие за удостоверение истинностьта и тождеството на предметите на 

проверката. 

 

Чл. 299 (439). За проверката се съставя протоколъ, въ който се отбелязва всичко, 

което е станало и излязло на яве при нейното извършване. този протоколъ се подписва и 

отъ страните, които присъствуватъ при проверката. 

 

Чл. 439. За проверката се съставя протоколъ, въ който се забелязва всичко, което е 

станало и излязло на яве; този протоколъ се подписва отъ страните, които присъствуватъ 

при проверката. 

 

Чл. 300 (440). (Отмененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) 

 

1) Отмененъ чл. 300 (400). Срещу действията на члена на съда, който е извършилъ 

проверката, могатъ да се подаватъ жалби до три дни следъ нейното свършване. 

 

Чл. 440. Срещу члена на съда, който е извършилъ проверката, могатъ да се подаватъ 

жалби до три дни следъ свършването на проверката. 

 

Чл. 301 (441, 442). За да се извърши проверки на доказателство въ окръга на другъ 

съдъ, на последния се съобщава преписъ отъ определението за проверката и му се 

предоставя да назначи срока за извършването й. 

 

Съдътъ, като получи казания преписъ, е дълженъ да изпълни отправената до него 

поръчка и да изпрати протокола за проверката на доказателството въ съда, който е 

направилъ поръчката. 



 

Чл. 441. За да се извърши проверка на доказателствата въ окръга на другъ съдъ, на 

последния се съобщава преписъ отъ определението за проверката и му се предоставя да 

назначи срока за извършването й. 

 

Чл. 442. Съдътъ, който е приелъ казания преписъ, дълженъ е да изпълни изложеното 

въ него постановление и да изпрати протокола за проверката на доказателството въ съда, 

който разглежда делото. 

 

ДЯЛЪ II 

Огледъ на мястото 
 

Чл. 302 (443). Съдътъ може, по молба на страните или по своя преценка, да назначи 

огледъ на мястото, съ участие или безъ участие на вещи лица. 

 

Чл. 443. Съдътъ може, по молбата на страните или по свое усмотрение, да назначи 

огледъ на мястото, съ участие или безъ участие на вещи люде. 

 

Чл. 303 (444). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Огледътъ се извършва отъ 

едного отъ членовете му. 

 

1) Старъ членъ 303 (444). Огледътъ се извършва от целия съставъ на съда или отъ 

едного отъ членовете му. 

 

Чл. 444. Огледътъ се извършва отъ целия съставъ на съда, или отъ едного отъ 

членовете му. 

 

Чл. 304 (445). Въ определението на съда за огледа се бележатъ: причините, поради 

които съдътъ намира за нуждно извършването на огледа, мястото на огледа, предметътъ 

му и времето, когато той трябва да се извърши. 

 

Чл. 445. Въ определението на съда за огледа се бележатъ: мястото на огледа, 

предметите му и времето, когато трябва той да се извърши. 

 

Чл. 305 (446). Страните се призоваватъ да присъствуватъ при извършване на огледа и, 

ако присъствуватъ, могатъ да обръщатъ вниманието на съда или на съдията който прави 

огледа, върху предметите, които подлежатъ на огледъ. 

 

Протоколътъ за извършения огледъ се изготвя въ седмодневенъ срокъ. Страните 

могатъ най-късно до три дни отъ изтичането на този срокъ или отъ деня на действителното 

изготвяне на протокола, ако то е станало по-късно отъ определения въ този членъ срокъ, да 

направятъ бележките си противъ неговото съдържание. 

 

Чл. 446. Страните се призоваватъ да присъствуватъ при извършване на огледа и ако 

присъствуватъ, могатъ да обръщатъ вниманието на лицето, което прави огледа върху 

предметите, които изискватъ огледъ. 



 

Чл. 306 (447). При извършване на огледа, ако е нуждно, се правятъ планове и 

чертежи. 

 

Чл. 447. При огледа се съставятъ, ако е потребно, планове и чертежи. 

 

Чл. 307 (448). Протоколътъ за огледа се прочита въ заседанието на съда и на страните 

се позволява да даватъ устните си обяснения, безъ да иматъ право да възразяватъ противъ 

онова, което е удостоверено въ протокола на огледа и за което не е била направена никаква 

бележка отъ тяхъ въ посочения въ алинея втора на чл. 305 срокъ. 

 

Чл. 448. Протоколътъ на огледа се прочита въ заседанието на съда и страните се 

допускатъ да представятъ устни обяснения, безъ право да възразяватъ противъ онова, 

което е удостоверено отъ акта на огледа и за което, при съставянето на огледа, не е била 

направена никаква бележка отъ страните. 

 

Чл. 308 (449). Разноските за извършване на огледа се внасятъ отъ страната, по 

молбата на която става огледътъ. Ако пъкъ огледътъ е назначенъ по преценка на самия 

съдъ или по искане на двете страни, разноските се внасятъ и отъ двете страни по равно. 

 

Чл. 449. Разноските за извършването на огледа се смятатъ отъ съда всеки пътъ 

особено и се плащатъ отъ страната, по молбата на която става огледа. Ако пъкъ огледътъ е 

назначенъ по усмотрението на самия съдъ или по искане на двете страни, разноските се 

плащатъ и отъ двете страни по равна часть. 

 

Чл. 309 (450). Огледъ на мястото се допуска не само за проверка на представени вече 

отъ страните доказателства, но и като самостоятелно доказателство. 

 

Чл. 450. Огледъ на мястото се допуска не само като проверка на представени вече отъ 

страната доказателства, но и като самостоятелно доказателство. 

 

ДЯЛЪ III 

Заключение на вещи лица 
 

Чл. 310 (451). Съдътъ може и по молба на страните или по своя преценка, да поиска 

заключение на вещи лица за такъвъ предметъ, за разглеждането или за оценката на който 

се изискватъ особени научни, технически или домакински познания. 

 

Чл. 451. Съдътъ може, по молбата на страните или по свое усмотрение да поиска 

заключение на вещи люди за такъвъ предметъ, за разглеждането или за оценката на който 

се изискватъ особени научни, технически или домакински познания. 

 

Чл. 311 (452). Въ определението за изследване чрезъ вещи лица съдътъ посочва: по 

какви предмети се иска тяхното заключение, кога и где трябва да извършатъ изследването 

и въ каквъвъ срокъ са длъжни да се явятъ въ заседанието на съда, за да изложатъ своето 

заключение. 



 

Когато съдътъ намери за възможно, назначението и изслушването на вещите лица 

може да стане въ едно и също съдебно заседание. 

 

Чл. 452. Въ постановлението за изследване чрезъ вещи люде, съда показва по какви 

предмети се иска тяхното заключение, кои лица са избрани, кога и где ще извършатъ 

изследването и въ какъвъ срокъ са длъжни те да се явятъ въ заседанието на съда, за да 

изложатъ своето заключение. 

 

Чл. 312 (453). При дела, които изискватъ обстойно и сложно изследване, съдътъ може 

да назначи едного отъ своите членове за наблюдение на хода му. 

 

Чл. 453. Въ дела, които изискватъ пространно и сложно изследване, съдътъ може да 

назначи едного отъ своите членове за наблюдение на хода му. 

 

Чл. 313 (455). Вещите лица биватъ едно или три, споредъ важностьта или трудностьта 

на предмета на изследването. 

 

Чл. 455. Вещите люди се назначаватъ на брой тоица. Обаче, съ съгласието на страните 

или поради малоценностьта на иска, може да се назначи само едно лице да направи 

изследването. 

 

Чл. 314 (454). Вещите лица се определятъ по взаимно съгласие на страните. Ако 

такова съгласие не се постигне, въ такъвъ случай, ако вещото лице трябва да бъде едно, то 

се определя отъ съда, а ако вещите лица трябва да бъдатъ три, тогава всяка страна има 

право да посочи по едно вещо лице, а третото вещо лице се определя отъ съда. Ако някоя 

отъ страните не се възползува отъ това си право, съдътъ определя вещото лице вместо нея. 

 

Чл. 454. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Вещите люди се назначаватъ по 

взаимно съгласие на страните; а ако това съгласие не се постигне, те се избиратъ отъ самия 

съдъ. 

 

Имената на вещите лица, назначени отъ съда вънъ отъ съдебното заседание, се 

съобщаватъ на страните. 

 

Чл. 315 (456, 466). Само онези лица са длъжни да приематъ върху си изследването, съ 

което са натоварени отъ съда, които споредъ тяхното знание, занаятъ или занятие иматъ 

нуждните особни познания. Назначените за вещи лица могатъ да се откажатъ отъ 

извършване на изследването и по причините, които освобождаватъ отъ задължението за 

свидетелсвуване, или по причини които съдътъ признае за уважителни. 

 

Отказътъ трябва да бъде заявенъ на съда въ тридневенъ срокъ отъ получаване на 

съобщението за назначение. Въ посочения въ ал. II на чл. 311 случай отказътъ трябва да 

бъде заявенъ въ съдебното заседание. 

 

На мястото на вещите лица, които са се отказали отъ изследването, се назначаватъ 

други по общия редъ. 



 

Чл. 456. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Само онези лица са длъжни да 

приематъ върху си изследването, които по своето знание, занаятъ или занятие се 

предполага да иматъ особени познания. Те могатъ да се откажатъ отъ това и по причини, 

които освобождаватъ отъ обязаностьта да бъде някой свидетель. Отказите трябва да 

бъдатъ заявени на съда, подъ страх на наказание по чл. 467 , въ тридневенъ срокъ отъ 

получаване на съобщенията за назначение. 

 

Чл. 466. Наместо ония вещи люди, които са се отрекли отъ изследването, назначаватъ 

се други, по общия редъ. 

 

Чл. 316 (457, 458). Отводи срещу вещи лица, които са избрани по взаимно съгласие на 

страните, не се допускатъ освенъ по причини, възникнали следъ избора. 

 

Отводи срещу вещи лица, които са определени отъ съда, могатъ да се предявяватъ 

само въ течение на три дни, следъ като се съобщи на страните определението на съда за 

назначението имъ, освенъ ако причината за отвода възникне отпосле. Въ последния случай 

отводите трябва да бъдатъ предявени до началото на изследването. 

 

Отводи срещу вещите лица, посочени отъ страните, се предявяватъ най-късно до 

почване на изследването. Ако такъвъ отводъ бъде уваженъ, страната може да замени 

отведеното вещо лице съ друго, само когато последното е налице, или когато изследването 

не би претърпяло никакво забавяне отъ заменяването. Въ противенъ случай съдътъ се 

задоволява съ заключението на останалите вещи лица. 

 

Чл. 457. Отводи на вещи люди, които са избрани по взаимно съгласие на страните, не 

се допускатъ, освенъ по причини, възникнали следъ избора. 

 

Чл. 458. Отводите на вещи люди, които се назначаватъ не по общо съгласие на 

страните, може да бъдатъ предявени само въ течение на три дни следъ като се обяви на 

страните разпореждането на съда за назначението на вещите люди, освенъ ако причината 

възникне, или се яви от после. Въ последния случай, отводите трябва да бъдатъ предявени 

до началото на изследването. 

 

Чл. 317 (459). Вещите лица се отвеждатъ по същите причини, по които се отвеждатъ и 

свидетелите. 

 

Вещите лица, посочени отъ страните, могатъ да бъдатъ отведени, по искане на 

противната страна, и когато не отговарятъ на посочените въ чл. 315, ал. I, условия. 

 

Чл. 459. Вещите люди се отвеждатъ по същите причини, както и свидетелите. 

 

Чл. 318 (460). Когато изследването чрезъ вещи лица трябва да стане не въ седалището 

на съда, този последниятъ може да предостави на члена на съда, който е назначенъ да 

наблюдава това изследване, да извърши действията по назначаването на вещите лица. 

 

Чл. 460. На члена на съда, който е назначенъ да наблюдава изследването чрезъ вещи 



люди не въ това място, гдето съда се намира, съдътъ може да остави и самото избиране на 

вещи люди, ако страните не са ги избрали по взаимно съгласие. 

 

Чл. 319 (461). Вещите лица даватъ заключенията си подъ клетва, освенъ ако страните 

по взаимно съгласие ги освободятъ отъ нея. 

 

Чл. 461. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Вещите лица даватъ своите заключения 

подъ клетва, освенъ ако страните по взаимно съгласие ги освободятъ отъ клетва. 

 

Чл. 320 (462). Заключението на вещите лица трябва да бъде изложено писмено съ 

посочване на доводите, върху които то е основано. Ако предметътъ на изследването не е 

труденъ, или ако вещите лица са неграмотни или малограмотни, или пъкъ, ако те не 

владеятъ добре български езикъ, съдътъ може да поиска, наместо писмено, устно 

заключение; въ този случай заключението се записва въ протокола на съдебното заседание. 

 

Чл. 462. Заключението на вещите люди трябва да се излага писмено съ изяснение на 

доводите, възъ които е то основано. Ако предмета на изследването е прость и 

незатруднителенъ, а също, ако вещите люди са безкнижни и малокнижни, или не владеятъ 

добре български езикъ, съдътъ може да поиска, наместо писмено, устно заключение; въ 

този случай, то се записва въ особенъ протоколъ, който се подписва отъ вещите люди. 

 

Чл. 321 (463). Въ случай на разногласие, вещите лица даватъ само едно заключение, 

по болшинство на гласовете, като излагатъ и мотивите на отделните мнения. А когато 

заключенията на вещите лица са тъй различни и материята тъй сложна, че съдътъ не може 

да си състави мнение по предмета, той може да постанови назначението на други вещи 

лица. 

 

Чл. 463. Въ случай на разногласие вещите люди постановяватъ едно само заключение, 

по висшегласие, като изложатъ и мотивите на отделните мнения. А когато се появяватъ 

толкова различни мнения, колкото са вещите люди, съдътъ може да назначи нови вещи 

люди. 

 

Чл. 322 (464). Съвещанието на вещите лица става тайно и безъ всяко влияние отъ 

страни. 

 

Чл. 464. Съвещанието на вещите люди става тайно и безъ всяко влияние отъ страни. 

 

Чл. 323 (465). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Въ случай, че е необходимо да 

се допълни изследването и да се разясни заключението на вещите лица, съдътъ може да 

възложи на докладчика да поиска отъ тяхъ допълнителни обяснения или да постанови да 

се извърши изследване отъ нови вещи лица. 

 

1) Старъ чл. 323 (465). Въ случай че е необходимо да се допълни изследването или да 

се разясни заключението на вещите лица, съдътъ може да поиска отъ тяхъ допълнителни 

обяснения или пъкъ заключение отъ назначени на тяхно място други вещи лица. 

 

Чл. 465. Въ случай че е необходимо да се допълни изследването или да се разясни 



заключението на вещите люди, съдътъ може да поиска отъ тяхъ допълнителни обяснения 

или пъкъ заключение отъ назначени изново на тяхно място, вещи люди. 

 

Чл. 324 (467). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Ако вещите лица, които са 

приели назначението, не се явятъ за изследването безъ уважителни причини или не 

представятъ заключенията си въ определения срокъ, съдътъ или съдията, натоваренъ съ 

събиране на доказателствата имъ налага глоба отъ сто до петстотинъ лева. Вместо тяхъ, 

ако има възможность, се назначаватъ други вещи лица. 

 

2) Старъ чл. 324 (467). Ако вещите лица, които са приели на назначението, не се явятъ 

за изследването безъ уважителни причини или не представятъ заключенията си въ 

определения срокъ съдътъ имъ налага глоба отъ сто до петстотинъ лева. Вместо тяхъ, ако 

има възможность се назначаватъ други вещи лица. 

 

Чл. 467. Вещите люди, които са приели назначението, ако се неявятъ за изследването 

безъ уважителни причини или не представятъ заключенията си въ назначения срокъ, 

глобяватъ се до сто лева, а на мястото имъ, ако има възможность, назначаватъ се други. 

 

Чл. 325 (468). За труда си за напускане работата си и за разноските по издирванията 

вещите лица могатъ да искатъ възнаграждение. Това искане се заявява писмено или устно 

едновременно съ представянето на заключението. 

 

Чл. 468. За труда си, за напускане работата си и за разноските по издирванията 

вещите люди могатъ да искатъ възнаграждение. Това искане се заявява писмено или уство 

въ същото време, когато се представя заключението. 

 

Чл. 326 (469). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Съдътъ или съдията, 

натоваренъ съ събиране на доказателствата определя сумата на възнаграждението 

съобразно съ качеството на труда, съ цената на работните дни, съ далечината на мястото, 

съ употребеното време и съ други уважителни обстоятелства. Определението на съда 

трябва незабавно да се изпълни. Жалби отъ вещи лица противъ определението на съда за 

възнаграждението имъ не се допускатъ. 

 

1) Старъ чл. 326 (469). Съдътъ определя сумата на възнаграждението съобразно съ 

качеството на труда, съ цената на работните дни, съ далечината на мястото, съ 

употребеното време и съ други уважителни обстоятелства. Определението на съда трябва 

незабавно да се изпълни. Жалби отъ вещи лица противъ определението на съда за 

възнаграждението имъ не се допускатъ. 

 

Чл. 469. Съдътъ определя сумата на възнаграждението съобразно съ качеството на 

труда, съ цената на работните дни, съ далечината на мястото, съ употребеното време и съ 

други уважителни обстоятелства. Определението на съда трябва незабавно да се изпълни, 

и жалби отъ вещи люди противъ определението на съда за възнаграждението имъ не се 

допускатъ. 

 

Чл. 327 (470). Възнаграждението на вещите лица и разноските по извършване на 

изследването се внасятъ предварително отъ оная страна, която е молила за изследването, 



или отъ двете страни по равно, ако и двете са молили за това, или ако изследването е било 

назначено по преценка на съда. 

 

Чл. 470. Възнаграждението на вещите люди се плаща изпърво отъ оная страна, която 

е молила за изследването или отъ двете страни по равно, ако и двете са молили за това или 

ако изследването е било назначено по усмотрението на съда. 

 

Чл. 328 (471). Съдътъ не е дълженъ да се подчинява на мнението на вещите лица 

противъ своето убеждение. 

 

Чл. 471. Съдътъ не е дълженъ да се подчинява на мнението на вещите люди противъ 

своето убеждение. 

 

Чл. 329 (472). Изследването чрезъ вещи лица се допуска не само за проверка на 

представени отъ страните доказателства но и като самостоятелно доказателство. 

 

Чл. 472. Изследването чрезъ вещи люди се допуска не само като проверочно, но и 

като самостоятелно доказателство. 

 

ДЯЛЪ IV 

Проверка на писмени доказателства 
 

Чл. 330 (473). Проверка на преписите, извлеченията и сметките съ първообразните 

книги и документи се извършва, ако стане нужда, отъ единъ отъ членовете на съда, 

назначенъ отъ този последния, въ самото съдилище или въ онова място, гдето се намиратъ 

документите и книгите. 

 

Чл. 473. Проверката на записките и сметките съ първообразните книги и актове 

извършва, ако стане нужда, по назначение отъ съдътъ единъ отъ членовете му или въ 

самото съдилище, или въ онова място гдето се намиратъ актовете и книгите. 

 

Чл. 331 (474). Страните се известяватъ за времето на тая проверка и могатъ да 

присъствуватъ при нейното извършване. 

 

Чл. 474. Страните се известяватъ за времето на тая проверка и могатъ да 

присъствуватъ при нейното извършване. 

 

Чл. 332 (475). Проверените сметки и други документи се заверяватъ листь по листь и 

се подписватъ отъ страните, които присъствуватъ при проверката, и отъ члена на съда. Ако 

въ едно дело участвуватъ няколко ищци или ответници, то заверяването може да бъде 

направено отъ едно лице отъ всяка страна по изборъ отъ останалите ищци или ответници. 

 

Чл. 475. Проверените сметки и други документи се заверяватъ листь по листь и се 

подписватъ отъ страните, които присъствуватъ при проверката, и отъ члена на съда. Ако 

въ едно дело участвуватъ неколцина ищци или ответници, то заверяването на листа може 

да бъде направено отъ едно лице отъ всяка страна по изборъ отъ другите. 



 

Чл. 333 (476). Следъ свършване на проверката се съставя протоколъ, въ който се 

бележи кои отъ проверените документи са излезли верни и безспорни и кои неверни и 

спорни. Протоколътъ се подписва отъ члена на съда и отъ присътствуващите страни, които 

иматъ право да правятъ въ него бележки. 

 

Чл. 476. Следъ свършването на проверката трябва да се състави протоколъ, въ който 

да се бележи кои отъ проверените документи са излезли правилни и безспорни и кои 

неправилни и спорни; протокола се подписва отъ члена на съда и отъ присътствуващите 

страни, които иматъ право да правятъ въ него забележки. 

 

Чл. 334 (477). За да се приведатъ въ ясность многочислени или заплетени сметки, 

съдътъ може да назначи вещи лица споредъ общите правила. 

 

Чл. 477. За да се приведатъ въ ясность многочислени или заплетени сметки, съдътъ 

има право да назначи вещи люди, по общите правила. 

 

Чл. 335 (478). Когато заедно съ единъ документъ, писанъ на чуждъ езикъ, е 

представенъ български преводъ отъ него, съдътъ, може да се ограничи съ тоя преводъ, ако 

противната страна не иска проверката му. 

 

Чл. 478. Когато заедно съ единъ актъ, писанъ на чуждъ езикъ, е представенъ 

български преводъ отъ него, то съда може да се ограничи съ тоя преводъ, ако потивната 

страна не иска проверката му. 

 

Чл. 336 (479). Съдът възлага проверката на превода на заклетъ преводачъ или на вещо 

лице, или изпраща превода заедно съ първообразния документъ за проверка въ местната 

гимназия или въ друго местно учебно заведение, гдето има преподаватели по дадения 

чуждъ езикъ, или въ Министерството на външните работи. 

 

Чл. 479. Съдътъ възлага проверката на превода на заклетъ преводачъ или на вещо 

лице, или се праща превода, заедно съ първообразниятъ актъ, въ местната гимназия, гдето 

има преподаватели по този езикъ, или се праща за проверка въ Министерството на 

външните работи. 

 

Чл. 337 (480). Проверката на документа, който има съществено значение за 

решаването на делото, може да бъде назначена отъ съда, ако страната, противъ която е 

представенъ документътъ, оспори неговата истинность. 

 

Чл. 480. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Проверката на акта може да бъде 

назначена отъ съда, ако съдещиятъ се противъ когото се представи актътъ, оспори 

истинностьта му. 

 

Страната на която се противопоставя единъ документъ като доказателство, е длъжна 

да обяви, признава ли истинностьта на представения частенъ актъ, съгласно съ чл. 253в. 

 

Ако акта съдържа нейния подписъ, трябва да обяви признава ли истинностьта на 



подписа. 

 

Ако ли не обяви, акта ще се счита за признатъ, освенъ ако отъ другите обяснения на 

страната не излиза, че тя оспорва истинностьта му. 

 

Чл. 338 (482, 481). Тежестьта за доказване лъжливостьта на документа пада върху 

страната, която е оспорила истинностьта му, въ следните случаи: 

 

1) когато документътъ е извършенъ по нотариаленъ редъ, или изхожда отъ публична 

властъ въ кръга на компетентностьта й; 

 

2) когато частниятъ документъ е заверенъ по нотариаленъ редъ; 

 

3) когато документътъ носи подписъ на лицето, което оспорва истиностьта му; 

 

4) когато документътъ носи знакъ отъ пръсть на неграмотния, който оспорва 

истиностьта му, и е приподписанъ отъ двама свидетели. 

 

Въ останалите случаи, когато се оспорва истинностьта на документа, доказването на 

последната лежи върху страната, която го е представила за доказателство. 

 

Чл. 482. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Тежестьта за доказване лъжливостьта 

на акта пада върху страната, която е оспорила истиностьта му въ следните случаи: 

 

1) когато актътъ е извършенъ по нотариаленъ редъ или изхожда отъ публична власть 

въ кръга на компетентностьта, и 

 

2) когато подписа въ частния (домашенъ) актъ не се оспорва или е заверенъ по 

нотариаленъ редъ. 

 

Ако, обаче, съдътъ самъ се съмнява въ истинностьта на публичниятъ актъ (п. 1) или на 

нотариалната заверка на подписа въ частния (п. 2), може да направи справка въ 

учреждението, отъ което изхождатъ. Ако по тоя начинъ съмнението не се отстрани, съдътъ 

възлага доказването истинностьта на лицето, което иска да се ползува отъ акта. 

 

Чл. 481. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато се оспорва истинностьта на 

единъ актъ, който има съществено значение за разрешение на делото, или на подписа въ 

него, онази отъ страните е длъжна да доказва истинностьта, която е представила акта за 

доказателство. 

 

Чл. 339 (483). Когато са представени документи издадени или заверени отъ 

чуждестранни публични власти, съдътъ определя, споредъ обстоятелствата на случая, дали 

трябва да бъдатъ представени доказателства за истинностьта имъ отъ страната, която се 

ползува отъ тяхъ, или пъкъ и безъ такива те трябва да се считатъ за истински до доказване 

на противното. 

 

Чл. 483. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато са представени актове, издадени 



или заверени отъ чуждестранни публични власти, съдътъ определя споредъ 

обстоятелствата на случая дали трябва да бъдатъ представени доказателствата за 

истинностьта имъ отъ страната, която се ползува отъ тяхъ или пъкъ и безъ такива те трябва 

да се считатъ за истински до доказване на противното. 

 

Чл. 340 (484, 498). Оспорването истинностьта на документа трябва да бъде заявено 

най-късно въ съдебното заседание, въ което документътъ е представенъ, освенъ ако то не е 

могло да бъде направено въ този срокъ по уважителни причини. 

 

Противната страна, ако присъствува въ заседанието лично или чрезъ повереникъ, е 

длъжна да заяви желае ли да се ползува отъ документа или го оттегля. Когато тя 

отсътствува, съдътъ отлага делото, съобщава на страната за предявеното оспорване и й 

дава срокъ, въ който да направи казаното заявление. 

 

Оспорениятъ документъ се изключва отъ числото на доказателствата, ако страната, 

която го е представила, не заяви, че желае да се ползува отъ него. 

 

Чл. 484. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Оспорването истинностьта на акта 

може да бъде заявено, освенъ въ случаите на по-късно заявяване по уважителни причини, 

най-късно въ първото съдебно заседание следъ като бъде представенъ акта. 

 

Противната страна, ако присъствува въ заседанието лично или чрезъ повереникъ, е 

длъжна да заяви, желае ли да се ползува отъ акта или го оттегля. Когато тя отсъствува, 

съдътъ отлага делото, съобщава на страната за предявеното оспорване и й дава срокъ, въ 

който да направи горното заявление. 

 

Чл. 498. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Оспорване заявено следъ срока по чл. 

484 се оставя безъ последствие. 

 

Оспорениятъ актъ се изклюйва отъ числото на доказателствата, ако представилата го 

страна въ срокъ по чл. 484 на заяви, че желае да се ползува отъ него. 

 

Чл. 341 (485). Както страната, която оспорва истинностьта на документа, така и 

противната страна, която заявява, че ще се ползува отъ документа, е дължна заедно съ 

заявението си да посочи, освенъ ако съдътъ признае, че тя не може да направи това 

веднага, и доказателствата, първата - за лъжливостьта на документа, ако върху нея пада 

тежестьта за доказването й, втората - за истинностьта на същия, ако върху нея пада 

тежестьта за доказване на тази последната. Обаче както въ първия, тъй и въ втория случай 

всяка отъ страните има право да посочва доказателства, въ определенъ отъ съда срокъ, за 

оборване домогването на противната страна. 

 

Чл. 485. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Заедно съ заявлението си за оспорване 

и за ползуване отъ акта страните са длъжни да посочатъ и доказателствата за истиностьта 

или лъжливостьта на същия, освенъ ако съда признае, че те не могатъ да сторятъ това 

веднага. 

 

Чл. 342 (499). Оспорениятъ документъ се изключва отъ числото на доказателствата, 



ако страната, която го е представила, не посочи или не представи въ дадения й срокъ 

доказателства за истинностьта му, когато тежестьта на доказването лежи върху нея. 

 

Оспорването се счита неоснователно, ако страната, която е оспорила документа, не 

посочи или не представи въ дадения й срокъ доказателства за лъжливостьта му, когато 

тежестьта на доказването лежи върху нея. 

 

Чл. 499. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Оспорениятъ актъ се изключва отъ 

числото на доказателствата и когато представилата го страна се посочи или не представи 

въ дадения й срокъ доказателства за истинностьта му, ако тежестьта на доказване лежи 

върху нея. 

 

Оспорването се оставя безъ последствие и когато оспорващата акта страна не посочи 

или не представи въ дадения й срокъ доказателства за лъжливостьта му, ако тежестьта на 

доказване лежи върху нея. 

 

Чл. 343 (486, 491). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1). Издирването на 

истиностьта на документа се прави отъ съдията, натоваренъ съ събиране на 

доказателствата: 

 

1) чрезъ проверка съдържанието на документа съ други документи; 

 

2) чрезъ разпитъ на свидетелите, които са подписали документи или на които се 

позовава някоя отъ страните за потвърждение или опровержение истинностьта на 

документа; 

 

3) чрезъ сравняване отъ вещи лица почерка и подписа или знака отъ пръсть въ 

заподозрения документъ съ почерка и пописа или знака отъ пръсть на същото лице въ 

други несъмнителни документи; 

 

4) чрез фотографически способъ за издирване истинностьта на документите. 

 

1) Стара ал. I на чл. 343 (486, 491). Издирването на истинностьта на документа се 

прави отъ съда или отъ едного отъ неговите членове, назначенъ отъ съда. 

 

Чл. 486. Издирването истиностьта на акта се прави отъ съда или отъ едного отъ 

членовете му, назначенъ отъ председателя; 

 

1) чрезъ освидетелствуване на акта и проверка на съдържанието му съ други 

документи; 

 

2) чрезъ разпитъ на свидетелите, които са подписани на акта или на които се облага 

някоя отъ страните за потвърждение или опровержение истиностьта на акта, и 

 

3) чрезъ сличване почерка и подписа на заподозрения актъ съ почерка и подписа на 

това същото лице въ други несъмнителни актове или чрезъ фотографически способъ за 

издирване истинностьта на актовете. 



 

Чл. 491. Сличаването на подписа и почерка може да бъде поръчено на вещи люди, 

които се избиратъ и даватъ своето заключение на общо основание. 

 

Чл. 344 (487). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Проверката на документа се 

заверява отъ члена на съда, който я е правилъ. 

 

1) Старъ чл. 344 (487). Проверката на документа се заверява отъ съда или отъ члена на 

съда, който я е правилъ. 

 

Чл. 487. Освидетелствуването и проверката на акта се заверява отъ съда или члена, 

който ги е правилъ. 

 

Чл. 345 (488). Всички забелязани въ документа поправки остъргавания, прибавки или 

заличавания, трябва да се отбележатъ въ протокола за проверка. 

 

Чл. 488. За всичките забележени на акта поправки, стъргания, преписки или 

заличвания трябва да се забележи въ протокола за освидетелствуването. 

 

Чл. 346 (489). Изборътъ на книжата или на документите за сравняване на почерка 

става по взаимно съгласие на страните, а въ случай на несъгласие между тяхъ - по 

преценка на съда. 

 

Чл. 489. Избора на книжата или актовете за сличване почерка се оставя на взаимното 

съгласие на страните, а въ случай на несъгласие по между имъ - на усмотрението на съда. 

 

Чл. 347 (490). Съдътъ избира предпочтително официални или заверени документи и 

книжа писани и подписани несъмнено отъ лицето, почеркътъ на което се сравнява, като 

гледа при това сравнените документи да са по възможностъ отъ едно и също време. 

 

Въ случай на нужда съдътъ може да поиска отъ лицето, почеркътъ на което подлежи 

на сравняване, да напише предъ съда няколко думи или реда. Ако лицето откаже да 

изпълни това искане или пъкъ, ако умишлено преиначава почерка си, съдътъ може да 

счете това за доказателство противъ него. 

 

Чл. 490. Съдътъ избира предпочтително официални и засвидетелествувани актове и 

книжа, писани и подписани несъмнено отъ лицето, почерка на което се сличава, като гледа 

при това сличаемите актове да са по възможность отъ едно време. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ случай на нужда съдътъ може да поиска 

отъ лицето почерка на което подлежи на сличване, да напише предъ съда няколко думи 

или редове. Ако лицето откаже да изпълни това искане, или пъкъ ако умишлено 

преиначава почерка си, съдътъ може да счете това за доказателство противъ него. 

 

Чл. 348. Сравняването на знака отъ пръсть на неграмотенъ може да се извърши и отъ 

дактилогическото отделение на Дирекцията на полицията въ София, като за сравнение се 

взематъ такива знакове отъ пръста на неграмотния, които са сложени върху други 



несъмнителни документи, или пъкъ като той се накара да постави няколко такива знакове 

отъ пръсть предъ съда. 

 

Чл. 349 (493). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1). Всички лица и 

административни учреждения са длъжни, по искане на страните и по постановление на 

назначения за проверка членъ на съда, да представятъ въ съда намиращите се у тяхъ 

книжа, необходими за изследването. 

 

Въ случай че не е възможно тези книжа да се представятъ въ съда, изследването 

трябва да стане отъ члена на съда на мястото, гдето те се намиратъ. 

 

1) Старъ чл. 349 (493). Всички лица и административни учреждения са длъжни, по 

искане на страните и по постановление на съда или на назначения за проверка членъ на 

съда, да представятъ въ съда намиращите се у тяхъ книжа, необходими за изследването. 

 

Въ случай че не е възможно тези книжа да се представятъ въ съда, изследването 

трябва да стане отъ членъ на съда на мястото, гдето те се намиратъ. 

 

Чл. 493. Всичките лица и правителствени учреждения са длъжни, по искането на 

страните и по заповедъ отъ съда или отъ назначения за проверка членъ на съда, да 

представятъ въ съда намиращите се у тяхъ книжа, необходими за изследването. 

 

Въ случай че не е възможно да се представятъ въ съда, изследването трябва да стане 

отъ членъ на съда на местонахождението на документите. 

 

Чл. 350 (500). Като се свърши издирването на истинностьта и се изслушатъ 

обясненията на страните, съдътъ съ определение или признава заявеното оспорване за 

недоказано, или признава документа за лъжливъ и го изключва, изцяло или отчасти, отъ 

числото на доказателствата. 

 

Чл. 500. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Като се свърши издирването 

истиностьта на акта и се изслушатъ обясненията на страните, съдътъ постановява: или да 

остави безъ последствие заявеното оспорване, или, да признае акта лъжливъ и да го 

изключи, изцяло или отчасти, отъ числото на доказателствата. 

 

Чл. 351 (501). Разноските по производството за издирване истинностьта на документа 

независимо отъ изхода на делото се възлагатъ на страната, противъ която съдътъ, съгласно 

предходния членъ, е решилъ препирнята. 

 

Вънъ отъ това, съдътъ може да наложи глоба до 5.000 лв. на страната, която съ своето 

неоснователно или недоказано оспорване на документа или съ своето неоснователно или 

недоказано твърдение, че той е истински, е причинила отлагане на делото. 

 

Чл. 501. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Разноските по производството за 

издирване истиностьта на акта се възлагатъ на страната, противъ която съда съгласно 

предшествуващия членъ е решилъ независимо отъ изхода на делото. 

 



Вънъ отъ това, въ случаите на предшествуващите два члена, съда може да наложи 

глоба до 2.000 лв. на страната, която съ неоснователното си или неподкрепеното съ 

доказателства оспорване на актътъ или твърдение, че той е истински, е причинила 

отлагане на делото. 

 

Чл. 352 (502). Когато съдътъ следъ проверката признае документа за подправенъ, той 

съобщава своето определение по този предметъ на прокурора. 

 

Чл. 502. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако заявившиятъ оспорването направо 

обвини някого въ подлогъ и извършването на подлога не е покрито съ давность или съ 

смъртьта на обвиняемия, а тъй също и въ случая, когато акта, после проверката въ 

гражданския съдъ е припознатъ за подложенъ и вследствие на това подлежащъ на 

изследване, съдътъ съобщава своето по този предметъ определение, заедно съ самия актъ 

на прокурора. 

 

Глава ХVI 

Обезпечение на доказателствата 
 

Чл. 353 (505). За обезпечени ена доказателствата може да се извърши огледъ, да се 

разпитатъ свидетели, или да се вземе заключението на вещи лица, ако има опасность, че 

доказателното средство ще се изгуби или ползуването отъ него ще се затрудни. 

 

Чл. 505. За обезпечение на доказателствата може да се извърши огледъ и да се 

разпитатъ свидетели и вещи люди, ако има опасность, че доказателното средство ще се 

изгуби или ползуването отъ него ще се затрудни. 

 

Чл. 354 (506). Молбата за обезпечение на доказателствата се подава въ съда, въ който 

се разглежда спорътъ. Когато този съдъ е колегиаленъ, неговиятъ председатель или 

натоварениятъ отъ този последния членъ на съда се произнася по молбата и извършва 

всички действия, предвидени въ тази гвава. 

 

Въ случаи, които не търпятъ отлагане, молбата може да се подаде и въ околйското 

съдилище въ околията на което живеятъ лицата, които ще се разпитватъ или се намира 

предметътъ, върху който има да се извърши огледъ. 

 

Въ същото околийско съдилище трябва да се подава молбата и когато още няма 

заведено дело. 

 

Чл. 506. Молбата за обезпечение на доказателствата се подава въ съда, въ който се 

разглежда препирнята. 

 

Въ случаи, които не търпятъ отлагане, молбата може да се подаде и въ мировото 

съдилище, въ околията на което живеятъ лицата, които ще се изпитватъ, или се намира 

предмета, върху който има да се извърши огледъ. 

 

Въ реченото мирово съдилище трябва да се подава просбата, когато още няма 



заведено дело. 

 

(Нова ал. 4: З. отъ 29 юлий 1924 год.) За молби по обезпечение доказателствата се 

взема такса 50 лева. 

 

Чл. 355 (507). Молбата трябва да съдържа: 

 

1) посочване на противната страна; 

 

2) посочване на обстоятелствата, за които ще се отнася доказателството; 

 

3) посочване на доказателните средства, обезпечението на които се иска; 

 

4) изложение на причините, които оправдаватъ страха, че доказателното средство ще 

се изгуби или ползуването отъ него ще се затрудни. Тези причини трябва да бъдатъ 

убедителни. 

 

Преписъ отъ молбата се връчва на противната страна. 

 

Чл. 507. Молбата трябва да съдържа: 

 

1) означаването на противника; 

 

2) означаването на фактовете, за които ще се отнася доказателството; 

 

3) означаване на доказателните средства и на свидетелите и вещите люди, които ще се 

изпитатъ; 

 

4) изложение на причините, които оправдаватъ страха, че доказателното средство ще 

се изгуби или ползуването отъ него ще се затрудни. Тези причини трябва да бъдатъ 

убедителни. 

 

Чл. 356 (508). Съ съгласието на противната страна може да се допусне исканото 

обезпечение на доказателствата даже и тогава, когато не съществуватъ предвидените въ 

чл. 353 условия. 

 

Чл. 508. Съ съгласието на противната страна може да се допустне исканото 

установяване на доказателствата, даже и това, когато не съществуватъ предвидените въ чл. 

505 условия. 

 

Чл. 357 (509). Разглеждането на молбата може да стане и безъ предварително устно 

състезание. 

 

Въ определението, съ което се уважава молбата, трябва да бъдатъ посочени 

обсотятелствата, за които ще се отнасятъ доказателствата, а също и доказателните 

средства, като се посочатъ свидетелите и вещите лица, които ще се разпитватъ. Това 

определение не може да се обжалва. 



 

Противъ определението, съ което молбата не се уважава, може да се подаде частна 

жалба. 

 

Чл. 509. Разрешението на молбата може да стане и безъ предварително устно 

състезание. 

 

Въ определението, съ което се уважава молбата, трябва да бъдатъ означени фактовете, 

за които ще се отнасятъ доказателствата и доказателните средства, съ означение на 

свидетелите и вещите лица, които ще се разпитатъ. Това определение не може да се 

обжалва. 

 

Противъ определението, което отхвърля молбата, може да се подаде частна жалба. 

 

Чл. 358 (510). Когато е нямало устно състезание, на противната страна се съобщава 

преписъ отъ определението, съ което се допуска установяването на доказателствата. За 

извършване на допустнатото обезпечение на доказателствата трябва да се назначи 

достатъченъ срокъ, за да може противната страна да запази правата си. 

 

Когато обезпечението се отнася до констатиране на едно състояние, което може да се 

промени, и до причините, които са докарали това състояние, ответникътъ може също да 

посочва доказателства. Ако, обаче, тези доказателства не са налице, съдията не може да 

отлага извършването на обезпечението заради тяхъ. 

 

Чл. 510. На противната страна се съобщава преписъ отъ определението, съ което съда 

допуска установяването на доказателствата. За установяване на доказателствата трябва да 

се назначи такъвъ достатъченъ срокъ, въ който противника да може да запази правата си. 

 

Чл. 359 (511). Страните се призоваватъ за деня, въ който ще се извърши 

обезпечението. 

 

Установяването на доказателствата, обезпечението на които е допустнато, става по 

общите правила, които се прилагатъ за съответното доказателно средство. 

 

Протоколътъ за извършеното обезпечение на доказателства се пази въ съда, до който е 

била подадена молбата за това обезпечение. 

 

Чл. 511. Установяването на доказателствата става по общите правила, които се 

прилагатъ за употребеното съответствуваще доказателно средство. 

 

Протокола по установените доказателства се пази въ съда, който е определилъ 

обезпечението на доказателствата. 

 

Чл. 360 (512). Въ случай на искъ всяка една отъ страните има право да се ползува отъ 

извършените по обезпечението на доказателствата дйствия. 

 

Ако противната страна не се е явила въ деня, въ който се е извършвало обезпечението 



на доказателствата, страната, по чиято молба е извършено това обезпечение, има право да 

се ползува отъ производството по обезпечението на доказателствата, само ако са спазени 

предвидените въ тази глава правила. 

 

Чл. 512. Въ случай на процесъ, всяка страна има право да се ползува отъ извършените 

по обезпечението на доказателствата действия. 

 

Ако противната страна не се е явила въ деня, въ който са се установили 

доказателствата, то просительтъ има право да се ползува отъ производството за 

доказателствата само тогава, ако на противната страна е било своевременно съобщено 

определението (чл. 510). 

 

Чл. 361 (513). Когато лицето, което иска обезпечение на доказателствата, не посочва 

противната страна въ молбата си, последната може да се уважи, само ако молительтъ 

удостовери, че по независящи отъ него причини не е въ състояние да посочи противната 

страна. 

 

Въ такъвъ случай на неизвестната страна, за запазване на нейните права при 

извършване на обезпечението на доказателствата, се назначава представитель. 

 

Чл. 513. Когато просителя не обозначава противната страна въ молбата си, 

последната само въ такъвъ случай може да се уважи, ако той удостовери, че по независещи 

отъ него причини, не е въ състояние да обозначи противника. 

 

Ако се уважи молбата, съдътъ може, за запазване правата на неизвестния противникъ, 

при установяването на доказателствата, да му назначи представитель. 

 

Чл. 362 (514). Разноските по обезпечението на доказателствата са въ тежестъ на 

вскяка отъ страните, освенъ ако, по искане на ответника, не се възложатъ и направените 

отъ него разноски върху молителя. Другите разноски, както и тези за представителя на 

неизвестната страна, за който е речъ въ предходния членъ, са въ тежесть на молителя. 

 

Разноските се внасятъ предварително. 

 

Чл. 514. Разноските по обезпечение на доказателствата се внасятъ предварително отъ 

просителя. Те се събиратъ на общо основание. 

 

Глава ХVII 

Частни производства 
 

ДЯЛЪ I 

Отводи и възражения 
 

Чл. 363 (520, 523). Ответникътъ може най-късно въ допълнителния си отговоръ (чл. 

109) да предяви отводъ въ следните случаи: 



 

1) когато по личната подсъдностъ на ответника делото е подсъдно на другъ равенъ 

съдъ; 

 

2) когато ищецътъ е чуждъ поданикъ и не е представилъ обезпечение за разноските по 

делото. 

 

Алинея II. (Отменена: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1). 

 

1) Отменена ал. II на чл. 363 (520, 523). Въ същиятъ срокъ ответникътъ може да 

предяви отводъ за спиране на делото, когато въ същия или другъ съдъ по същество или по 

касационен редъ се разглежда дело по същия предметъ, между същите страни и на същото 

основание или дело, което има тясна връзка съ предявения искъ. Същия отводъ може да 

предяви и всяка отъ страните, когато въ Върховния административенъ съдъ се разглежда 

дело, което има тясна връзка съ предявения искъ и отъ решаването на което може да 

зависи изходътъ на делото по този искъ. 

 

Чл. 520. Ответника може, безъ да даде обяснение по съществото на делото да предяви 

отводъ въ следващите случаи: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 1 марът 1907 год.) Когато делото е подсъдно на другъ равенъ 

съдъ по личната подсъдность; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато въ същиятъ или въ другъ съдъ се 

разглежда дело по същия предметъ, между същите страни на същото основание или дело, 

което има тясна връзка съ предявениятъ искъ; 

 

3) (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

4) (Измененъ: З. отъ 1 марът 1907 год.) Когато ищеца, който е чуждъ поданикъ, 

откаже да представи въ определениятъ отъ съда срокъ обезпечение за разноските по 

делото. 

 

Обезпечение не се иска, когато ищеца-чужденецъ притежава въ Царството недвижими 

имоти, достатъчни за да обезпечатъ ответника. 

 

Чл. 523. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Отводите трябва да бъдатъ предявени 

най-късно въ първото по делото заседание. 

 

Чл. 364 (525, 520, ал. II на т. 4). При отводъ поради непредставено обезпечение отъ 

ищеца-чужденецъ, съдътъ определя обезпечението споредъ размера на разноските, които 

ответникътъ вероятно ще направи за водене на делото, като същевременно дава на ищеца 

достатъченъ срокъ за представяне на обезпечението. Ако това последното не бъде 

представено въ този срокъ, делото се прекратява. 

 

Обезпечение не се иска, когато ищецътъ-чужденецъ притежава въ Царството 

недвижими имоти, достатъчни за да обезпечатъ ответника. 



 

Чл. 525. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) По отвода за обезпечение отъ 

чужденецъ съдътъ определя обезпечението споредъ размера на разноските, които 

ответника, по всяка вероятность, ще изправи за водене на делото. 

 

Чл. 520, ал. II на т. 4. Обезпечение не се иска, когато ищеца-чужденецъ притежава въ 

Царството недвижими имоти, достатъчни за да обезпечатъ ответника. 

 

Чл. 365 (527, ал. II). Ответникътъ има право най-късно въ първото заседание по 

делото, да посочи на допустнатите нередовности въ исковата молба и да заяви за 

неспазването на някои условия, които е изискватъ за предявяването на иска. Въ този 

случай съдътъ, споредъ характера на съществуващата нередовность, или допуска да стане 

нейното поправяне, или прекратява делото. 

 

Чл. 527, ал. II. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Страната, която повдига отводъ, е 

длъжна да представи доказателствата си едновременно съ повдигането му. Отводите се 

разрешаватъ съ особено определение. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ответникътъ има право, най-късно въ първото 

заседание по делото, да посочи на допустнатите нередовности въ исковата молба и за 

неспазването на някой условия, които се изискватъ отъ специални закони за предявяването 

на иска. Въ този случай съдътъ, споредъ свойството на посоченана нередовность заповядва 

поправянето й или прекратяване делото. 

 

Чл. 366 (524, 526). Въ всяко положение на делото страните могатъ да предявятъ 

следните отводи. 

 

1) когато делото по рода си не е подсъдно на областните съдилища; 

 

2) когато делото е подсъдно на другъ областенъ съдъ по местонахождението на 

недвижимия имотъ; 

 

3) (Новъ п.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Когато въ същия или другъ съдъ по същество 

или по касационенъ редъ се разглежда дело по същия предметъ, между същите страни и на 

същото основание, или дело, което има тясна връзка съ предявения искъ. Същиятъ отводъ 

може да предяви и всяка отъ страните, когато въ Върховния административенъ съдъ се 

разглежда дело, което има тясна връзка съ предявения искъ и отъ решаването на което 

може да зависи изходътъ на делото по този искъ. 

 

4*) когато стане явно, че искътъ е предявенъ отъ лице или противъ лице, което няма 

право да дири или да отговаря на съда лично за себе си поради своята неправоспособростъ, 

и 

 

5*) когато се види, че повереникътъ на страната, който е предявилъ иска или е подалъ 

жалбата, няма законно пълномощие за водене на делото и не може да бъде нито по закона, 

нито по обичаите нейнъ представителъ въ съда освенъ ако до предявяването на отводи се 

представятъ доказателства на съда, че недостатъкътъ е поправенъ и извършените действия 



са одобрени отъ страната. 

 

Въ същите случаи, независимо отъ отводите на страните, съдътъ е дълженъ да не 

приеме делото за разглеждане. 

 

*) Старите п. п. 3 и 4 на чл. 366 съ З. отъ 12 ноемврий 1934 г. станаха съответно п. п. 4 

и 5. 

 

Чл. 524. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ всяко положение на делото страните 

могатъ да предявяватъ следващите отводи: 

 

1) когато делото по рода си не е отъ подсъдностьта на окръжните съдилища; 

 

2) (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.); 

 

3) когато делото е подсъдно на другъ окръженъ съдъ по местонахождението на 

недвижимиятъ имотъ; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) когато стане явно, че искътъ е предявенъ отъ 

лице или противъ лице, което няма право да дири и да отговаря на съда лично за себе си по 

своята неправоспособностъ, и 

 

5) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато се окаже, че повереника няма законно 

пълномощие за водене на делото и не може да бъде нито по закона, нито по обичаите 

неговъ представителъ въ съда, освенъ ако до предявяването на отвода се представятъ 

доказателства на съда, че недостатъкътъ е поправенъ и извършените действия са одобрени 

отъ страната. 

 

Чл. 526. Съдътъ е дълженъ, независимо отъ отводите отъ страна на съдящите се да не 

приеме делото подъ свое разглеждане въ случаите, предвидени въ чл. 524. 

 

Чл. 367 (527). Страната, която предявява отводъ, е длъжна да представи 

доказателствата си едновременно съпредявяването му. Отводите се разрешаватъ съ 

особено определение. 

 

Чл. 527. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Страната, която повдига отводъ, е 

длъжна да представи доказателствата си едновременно съ повдигането му. Отводите се 

разрешаватъ съ особено определение. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ответникътъ има право най-късно въ първото 

заседание по делото, да посочи на допустнатите нередовности въ исковата молба и за 

неспазването на някои условия, които се изискватъ отъ специални закони за предявяването 

на иска. Въ този случай съда, споредъ свойството на посочената нередовность заповядва 

поправянето й или перкратява делото. 

 

Чл. 368 (528). Противъ определението на съда, съ което отводътъ е уваженъ, се 

допуска частна жалба отделно отъ въззива. 



 

Ако отводътъ за подсъдностьта по т. 1 на чл. 363 или по т. 2 на чл. 366 отъ този законъ 

бъде уваженъ, съдътъ постановява делото да се изпрати на онзи съдъ, комуто делото е 

подсъдно, а ако ищецътъ не е съгласенъ да стане това, делото се прекратява. И въ двата 

случая, обаче, съдътъ, по молба на ответника, осъжда ищеца да му заплати направените 

съдебни и за водене на делото разноски. 

 

Съ влизането въ сила на определението, съ което този отводъ се уважава, делото се 

счита като висящо въ съда, комуто се предава съгласно същото определение, а искътъ се 

счита заявенъ предъ този съдъ въ деня на подаване исковата молба въ първия съдъ. 

 

Чл. 528. Срещу определението на съда, съ което отводътъ е уваженъ, се допуска 

частна жалба, отделно отъ въззива. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 2922 год.) Ако отводътъ за подсъдностьта по п. 1 на чл. 520 

или по п. п. 1 и 3 на чл. 524 отъ настоящия законъ бъде уваженъ, съда, по молба на ищеца, 

може да постанови делото да се изпрати на този съдъ, комуто е подсъдно. Същевременно 

съда по молба на ответника осъжда ищеца да му заплати сторените разноски по явяването 

въ съда и по защитата на делото. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) Съ влизането въ сила на определението, съ което 

този отводъ се уважава, делото се счита като висяще въ съда, комуто се предава съгласно 

същото определение. 

 

Чл. 369 (529). Определението на съда, съ което отводътъ относно подсъдностьта по 

чл. 363 , 1 . I, или чл. 366, т. 2 , не е уваженъ, не подлежи на обжалване. 

 

Противъ определенията на съда, съ които не се уважаватъ други отводи, се допуска 

отделно отъ съществото на делото обжалване чрезъ частна жалба, ако делото не е решено 

по същество въ същото заседание. 

 

Чл. 529. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на съда, съ което 

отводътъ относно подсъдностьта по чл. 520 , п. 1, или чл. 524 , п. 3, не е уваженъ, не 

подлежи на никакво обжалване. Срешу определенията на съда, съ които не се уважаватъ 

други отводи, се допуска обжалване чрезъ частна жалба. 

 

Чл. 370 (531). Когато ответникътъ твърди, че онова, що дири ищецътъ, трябва да се 

отнася въ всичката си цялость до другъ ответникъ, че самото право на искъ не принадлежи 

на това лице, което е ищецъ, че това право е прекратено или погасено по съдебно решение, 

или по помирение върху тоя предметъ, или чрезъ давность, съдътъ може да разгледа и 

разреши тия възражения по същество съ предварително решение по реда на чл. 450 , ако 

събирането на доказателствата по самия искъ би изискало значително време или средства 

и отлагане на делото. 

 

Чл. 531. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато ответникътъ утвърдява, че 

онова, що дири ищеца, трябва да се отнася въ всичката си цялость до другъ ответникъ, че 

самото право на искъ никакъ не принадлежи на това лице, което е ищецъ, че това право е 



прекратено и погасено съ изпълнение на обязателството, по съдебно решение, по 

помирение върху тоя предметъ или чрезъ давностъ, съда може да разгледа и разреши тия 

възражения съ предварително решение по реда на чл. 630 , ако събирането на 

доказателствата по същество на иска би отнело значително време или средства. 

 

ДЯЛЪ II 

Обезпечение на паричните вземания и на оценимите въ 

пари искания*) 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. заглавието на дялъ II 

"Обезпечение на исковете" се заменя съ думите: 

"Обезпечение на паричните вземания и на оценимите въ 

пари искания". 
 

§ 1. Общи правила. 

 

Чл. 371. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Допуска се обезпечение на 

паричните вземания и на оценимите въ пари искания. 

 

Обезпечението може да се иска както преди предявяването на иска, така и следъ това, 

докато не е издадено окончателно решение. 

 

Когато вземането или искането е срочно или условно, обезпечението може да се иска 

и преди да е настъпилъ срокътъ или да се е сбъднало условието; не се допуска, обаче 

обезпечение, ако сбъдването на условието изглежда толкова отдалечено, че искането няма 

за сега имуществена стойность. 

 

Не се допуска обезпечение срещу държавното съкровище, освенъ по искане за 

собствность; въ такъвъ случай съдътъ може да наложи възбрана върху спорния имотъ 

съгласно чл. чл. 384 и 385. 

 

1) Старъ чл. 371 (532, 535). Обезпечение на исковете се допуска или въ самото начало 

на делото, или при по-нататъшното му разглеждане, докато се издаде окончателно 

решение. 

 

Обезпечение се допуска само за искове, цената на които е определена. 

 

Обезпечение на искове, предявени противъ държавното съкровище, не се допуска. Но 

по искове за право са собственость върху недвижим имотъ, съдътъ, по молба на ищеца, 

може да запрети отчуждаването на този имотъ до окончателното решение на делото, като 

се пазятъ правилата, изложени въ чл. чл. 385 и 386. 

 

Чл. 532. Обезпечение на исковете се допуска или въ самото начало на делото, или при 

по-нататъшното му разглеждане, догдето решението по същество на делото не влезе въ 



законна сила. 

 

Обезпечение на искове, предявени противъ държавното съкровище, не се допуска. Но 

по искове за правособственость върху недвижимъ имотъ, съдътъ, по молба на ищеца, може 

да запрети отчуждаването на този имотъ до окончателното решение на делото и се пазятъ 

правилата, изложени въ чл. чл. 551 и 552. 

 

Чл. 535. Обезпечението се допуска само за искове, цената на които е определена. 

 

Чл. 372. (Изменение ал. I: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Обезпечение се допуска: 

 

1) Когато искането е подкрепено съ изхождащи отъ ответника писмени доказателства, 

или съ документи, издадени отъ органъ на публична власть, въ кръга на компетентностьта 

му, които показватъ, че то е вероятно основателно, а пъкъ има опасность, че безъ 

обезпечението принудителното изпълнение ще остане безуспешно. Самото обстоятелство, 

че принудителното изпълнение ще трябва да се извърши въ чужбина, представлява 

достатъчна опасность; 

 

2) Когато, макаръ и изискванията на т. 1 да не са налице, бъде представена достатъчна 

гаранция за загубите, които могатъ да последватъ отъ допускането на обезпечението. 

 

Гаранцията, за която е речъ въ т. 3*) на този членъ, не може да бъде по-малка отъ 1/5 

отъ стойностьта на недвижимия имотъ, върху който се налага възбрана, когато 

обезпечението се състои въ налагане на възбрана; или по-малка отъ 1/2 отъ стойностьта на 

движимото имущество, което се поставя подъ запоръ; когато обезпечението се състои въ 

туряне подъ запоръ; или пъкъ по-малка отъ стойностьта на запорираното имущество, 

когато то се състои отъ вещи, които подлежатъ на бърза развала, или отъ добитъкъ. 

 

Съдътъ може да изиска гаранция и въ предвидениятъ въ т. 1 случай **). Тази гаранция 

може да бъде и въ по-малъкъ размеръ отъ предвидения въ предходната алинея. 

 

Правото на бедность не освобождава ищеца отъ представяне на предвидената въ този 

членъ гаранция. 

 

1) Стара ал. 1 на чл. 372 (533). Обезпечение на иска се допуска: 

 

1) когато искътъ е основанъ на договорно задължение на ответника, заверено по 

нотариаленъ редъ; 

 

2) когато искътъ е подкрепенъ съ други, изходящи отъ ответника писмени 

доказателства или съ документи, издадени отъ публична власть въ кръга на 

компетентностьта й, които достатъчно убеждаватъ съда въ неговата основателность, и безъ 

обезпечението ищецътъ би се лишилъ отъ възможностьта да бъде удовлетворенъ, ако 

делото се реши въ негова полза, и 

 

3) когато ищецътъ представи предварително въ съда гаранция за загубите, които би 

претърпялъ отвеникътъ, поради обезпечението на иска. 



 

Чл. 533. Обезпечение на иска се допуска: 

 

1) когато искътъ е подкрепенъ съ писмени доказателства, които достатъчно 

убеждаватъ съда въ достоверностьта му и когато необезпечението на иска може да лиши 

ищецътъ отъ възможность да вземе удовлетворение; 

 

2) когато ищецътъ представи предварително въ съда гаранция за загубите, които би 

последвали ответника вследствие обезпечение на иска, и 

 

3) когато искътъ е основанъ нао дългово обязателство, засвидетелствувано по 

установения редъ. 

 

*) Отнася се за сегашната т. 2, понеже съ изменението отъ 14.ХII.1937 г., ал. I на чл. 

372 става, вместо съ три, съ две точки. 

 

**) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. въ ал. III на чл. 372 думите: "предвидените въ т. т. 1 

и 2 случаи" се заменяватъ съ думите: "предвидениятъ въ п. 1 случай". 

 

Чл. 373 (534). (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Обезпечението се допуска или 

отъ съда, на който е подсъдно делото, или отъ областния съдъ, въ чийто районъ се намира 

имуществото, върху което се налага обезпечение. 

 

Определението, съ което не се допуска обезпечение, не пречи да бъде искано 

обезпечение наново. 

 

1) Старъ чл. 373 (534). Ако обезпечението на иска бъде отказано въ началото на иска, 

ищецътъ не се лишава отъ правото да моли отново затова при по-нататъшното 

производство по делото. 

 

Чл. 534. Ако обезпечението на иска бъде отказано въ началото на иска, то ищецътъ не 

е лишенъ отъ правото да ходатайствува отново за това при по-нататъшното производство 

на делото. 

 

Чл. 374 (536). По молбата за обезпечение *) се произнася председательтъ на съда или, 

по негова поръка, единъ отъ членовете на съда, безъ призоваване на страните. 

 

Въ определението, съ което се допуска обезпечението, се означава сумата, до която то 

се простира. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думите "на иска" следъ думата "обезпечение" се 

заличаватъ. 

 

Чл. 536. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Молбата за обезпечение на иска се 

разрешава отъ председателя на съда или, по негова поръка, отъ едного отъ съдиите, безъ 

призоваване на страните. 

 



Въ определението, съ което се допуска обезпечението, се означава сумата, до която 

трябва да се простира то. 

 

Чл. 375 (537, 538). Противъ определението за обезпечение на искъ се допуска частна 

жалба отделно отъ въззива предъ съответния по-горенъ съдъ. Този последниятъ разглежда 

жалбата въ разпоредително заседание. Определението му не подлежи на обжалване. 

 

Подаването на частна жалба не спира изпълнението на определението за 

обезпечаването на иска. 

 

Чл. 537. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Срещу определението за обезпечение 

на искъ се допуска частна жалба отделно отъ въззива. 

 

Чл. 538. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Подаването частна жалба не спира 

турянето въ изпълнение на определението за обезпечение на иска. 

 

Чл. 376 (539). Лицето, срещу което**) е било допустнато обезпечение**) може да 

подаде молба въ същия съдъ, който е допустналъ обезпечението, за изменение на мярката, 

чрезъ която е билъ обезпеченъ искътъ. По молбата се произнася председательтъ на съда 

или, по негова поръка, единъ отъ членовете на съда при спазване наредбите на чл. чл. 387 

и 388. 

 

Противъ определението на тази молба се допуска частна жалба предъ съответния по-

горенъ съдъ. Този последниятъ разглежда жалбата въ разпоредително заседание. 

Определението на същия не подлежи на обжалване. 

 

**) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 год. думите: "Ответникътъ противъ когото" се 

заменятъ съ думите: "Лицето срещу което" и думите "на иска" следъ думата "обезпечение" 

се заличаватъ. 

 

Чл. 539. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ответника противъ когото е било 

допустнато обезпечение на иска, може да подаде молба въ същия съдъ, който е допустналъ 

обезпечението, за изменение мярката, чрезъ която е билъ обезпеченъ иска. 

 

Срещу определението по тази молба се допуска частна жалба. 

 

Чл. 377 (541). Ако молбата за обезпечение на иска бъде уважена, председательтъ на 

съда дава на лицето, по молбата на което е допустнато обезпечение*) заповедъ, която, ако 

се отнася за налагане възбрана върху недвижимъ имотъ, се представя на надлежния 

нотариусъ за вписване на възбраната, а, ако се отнася за налагане на запоръ върху 

движимо имущество, се представя на съдията-изпълнителъ за изпълнение. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 год. думата "ищеца" се заменя съ думите: "лицето", по 

молбата на което е допустнато обезпечение." 

 

Чл. 541. Ако молбата за обезпечение бъде удовлетворена, председательтъ дава 

просителю, на име на съдебния приставъ, заповедъ съ своя подписъ, която се туря въ 



изпълнение по същия редъ, както и съдебните решения. 

 

(Нова ал.: З. отъ 29 юлий 1924 год.) Заповедьта за обезпечение на иска се дава срещу 

такса отъ 50 лв., когато иска е съ цена 10.00 лв., и отъ 100 лв., когато иска е на цена надъ 

10.000 лв. 

 

Чл. 377а. (Новъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.) Когато обезпечението се допуска безъ да 

е билъ предявенъ искъ, съдътъ заедно съ допускането му, определя срокъ, въ който трябва 

да се предяви искътъ. 

 

Ако искътъ не бъде предявенъ въ срока, лицето, срещу което е допустнато 

обезпечение, може да иска отменяване на обезпечението. Определението може да се 

обжалва предъ по-горния съд; неговото определение не може да се обжалва. 

 

Чл. 378. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Ако не бъде предявенъ искъ въ 

срока, определенъ съгласно чл. 377а , или ако делото по предявения искъ бъде прекратено, 

или се свърши съ отхвърляне на иска съ влязло въ законна сила решение, лицето, срещу 

което е било допустнато обезпечение, може да иска обезщетение за претърпяните вреди и 

загуби. 

 

Лицето, което е представило гаранция, за да се допустне обезпечение въ негова полза, 

ако иска де се освободи представената по обезпечението гананция, е длъжно да подаде за 

това молба, преписъ отъ която се връчва на противната страна. Последната може въ 

двуседмиченъ срокъ отъ връчването на преписка да направи писмено възраженията си, а 

въ месеченъ срокъ е длъжна да предяви иска си за причинените й загуби. 

 

1) Старъ чл. 378 (543). Ответникътъ, въ полза на когото е свършено делото съ влязло 

въ законна сила съдебно решение, има право да търси отъ ищеца загубите, които той му е 

нанесълъ вследствие обезпечението на иска. 

 

Ищецътъ, който иска да се освободи, представената по обезпечението на иска 

гаранция, е дълженъ да подаде за това молба, преписъ отъ която се връчва на портивната 

страна. Последната може въ двуседмиченъ срокъ отъ връчването на преписа да направи 

писмено възраженията си, а въ месеченъ срокъ е длъжна да предяви иска си за 

причинените й загуби. 

 

Чл. 543. Ответникътъ, който е оправданъ съ съдебното решение, което е влязло въ 

законна сила, има право да търси отъ ищеца загуби, които той му е нанесълъ вследствие 

обезпечението на иска. 

 

§ II. Видове на обезпечението 

 

Чл. 379 (544). Обезпечението се извършва:*) 

 

1) съ налагане на възбрана върху недвижимъ имотъ; 

 

2) съ запоръ на движимо имущесто, и 



 

3) съ залогъ или поръчителство. 

 

Когато обстоятелствата налагатъ това и ако няма опасность да пострадатъ законни 

интереси на лицето, срещу което е допустнато обезпечението*) исканията*) могатъ да се 

обезпечаватъ и чрезъ други подходни мерки, включително и ония, посочени въ чл. чл. 635, 

ал. I, 636, 637. Тези мерки се определятъ отъ съда. Определението на този последния въ 

случая подлежи на отделно обжалване по реда, по който се обжалва самото решение на 

делото. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. въ чл. 379, ал. I думите: "Исковете" се обезпечаватъ" 

се заменятъ съ думите: "Обезпечението се извършва", въ ал. II думата "исковете" се заменя 

съ думата "исканията" и думата "ответника" се заменя съ думите: "лицето, срещу което е 

допустнато обезпечението". 

 

Чл. 544. Исковете се обезпечаватъ: съ налагане на възбрана на недвижимъ имотъ, съ 

секвестъръ на движимо имущество, съ залогъ и поръчителство. 

 

Чл 380. Възбраната следва недвижимия имотъ. Запорътъ следва движимата вещь само 

когато прехвърлянето е станало безвъзмездно или когато приобретательтъ е знаелъ за 

запора. 

 

Чл. 381 (545). (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Въ молбата за обезпечение 

трябва да се посочи начинътъ на обезпечението и цената на искането или на иска. 

 

1) Старъ чл. 381 (545). Въ молбата си за обезпечение ищецътъ е дълженъ да посочи 

начина за обезпечение на иска. 

 

Чл. 545. Въ молбата си за обезпечение ищецътъ е дълженъ да покаже способа за 

обезпечение на иска. 

 

Чл. 382 (546). (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.2) Възбрана се налага 

съразмерно съ цената на искането или на иска върху определени недвижими имоти на 

лицето, срещу което е допустнато обезпечението, посочени отъ лицето, по молбата на 

което е допустнато обезпечение. 

 

2) Старъ чл. 382 (546). Възбрана се налага съразмерно съ сумата на иска, върху 

определени недвижими имоти на ответника, посочени отъ ищеца. 

 

Чл. 546. Възбрана се налага съразмерно съ сумата на искътъ или на определенъ 

недвижимъ имотъ на ответника или въобще на принадлежащия нему имотъ, гдето и да се 

намира той. 

 

Чл. 383 (549). Искането 3), съобразно съ неговия размеръ, може да бъде обезпечено не 

само по единъ, но и по няколко отъ посочените въ чл. 379 начини. 

 

3) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. въ чл. 383 думата "искътъ" е заменена съ думата 



"искането". 

 

Чл. 549. Искътъ, по своята съразмерность, може да бъде обезпеченъ не само съ единъ, 

но и съ няколко отъ показаните въ чл. 544 способи. 

 

Чл. 384. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1942 г.4) Когато искането е за собственость 

върху движимъ или недвижимъ имотъ, обезпечението на такова искане трябва да се състои 

въ налагане запоръ или възбрана върху спорния имотъ. 

 

Лицето, въ полза на което е допустната обезпечението, може да застрахова поставения 

подъ запоръ или възбрана имотъ. Разноските по застраховката са за сметка на лицето, по 

молбата на което е допустнато обезпечение. 

 

4) Старъ чл. 384 (550). Когато искътъ има за предметъ право на собственость върху 

движимъ или недвижимъ имотъ, обезпечението на такъвъ искъ трябва да се състои въ 

налагане запоръ или възбрана върху спорния имотъ. 

 

Ищецътъ, въ полза на когото е допустната обезпечението, може да застрахова 

поставения подъ запоръ или възбрана имотъ. Разноските по застраховката са за сметка на 

ищеца. 

 

Чл. 550. Когато искътъ има за предметъ правото на собственость на движимъ или 

недвижимъ имотъ, то обезпечението на такъвъ искъ трябва да се състои въ налагане 

секвестъръ или възбрана на спорния имотъ. 

 

Чл. 385 (551, 552). Когато се наложи възбрана върху спорния имотъ, на владелеца се 

забранява, подъ страхъ на наказателна и имуществена отговорность, сеченето на 

намиращата се въ него гора, съ изключение на онова количество дърва, което е 

необходимо за нуждите на домакинството му. 

 

Същевременно съдътъ може, по молба на лицето, по молбата на което е допустнато 

обезпечение 1), да позволи на двете страни да учредятъ надъ гората надзоръ, съобразно съ 

закона за горите. 

 

1) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 год. въ ал. II на чл. 385 думата "ищецътъ" е заменена 

съ думите "лицето", по молбата на което е допуснато обезпечение". 

 

Чл. 551. Когато се наложи възбрана на спорния имотъ, на владелеца му се забранява, 

подъ страхъ на лични и имуществена отговорность сечението на надходящата се въ него 

гора, съ изключение на количеството, което е потребно за поддържане на домакинството 

въ тоя имотъ. 

 

Чл. 552. Въ показания въ предидущия (551) членъ случай, съда може, по молба на 

ищеца, да предостави право на двете страни да учредятъ надъ гората надзоръ, съобразно съ 

закона за горите. 

 

Чл. 386. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.2) Ако въ договора, отъ който 



произтича искането, е посоченъ имотътъ, който ще служи за обезпечение, въ такъвъ 

случай за обезпечение се приема само този имотъ. Лицето, по молбата на което е 

допустнато обезпечение, може да иска друго или допълнително обезпечение само тогава, 

когато посочениятъ въ договора имотъ или часть отъ него не е налице. 

 

2) Старъ чл. 386 (553). Ако въ договора, върху който е основанъ искътъ, е посоченъ 

имотътъ, който ще служи за обезпечение на иска въ такъвъ случай за обезпечение на иска 

се приема само този имотъ. Ищецътъ може да иска друго или допълнително обезпечение 

само тогава, когато посочениятъ въ договора имотъ или часть отъ него не е налице. 

 

Чл. 553. Ако въ договора, върху който е основанъ искътъ, е показанъ имотътъ, който 

ще служи за обезпечение на иска, то за обезпечението му се приема само показаниятъ 

имотъ. Ищецътъ може да иска друго или допълнително обезпечение само тогава, когато 

условениятъ имотъ или часть отъ него не са налице. 

 

Чл. 387. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.3). Молбата на лицето, срещу което е 

допустнато обезпечението се заменява на една мярка за обезпечение съ друга се уважава, 

ако лицето, по молбата на което е допустнато обезпечение не възразява. 

 

Ако лицето по молбата на което е допустнато обезпечение възразява, въ такъвъ 

случай казаната молба може да се уважи, само ако лицето, срещу което е допустнато 

обезпечение докаже, че предлаганата отъ него мярка за обезпечаване напълно 

съответствува на предишната и че оставянето въ сила на тази последната би му причинила 

безполезно стеснение. 

 

3) Старъ чл. 387 (554, 555). Молбата на ответника за заменяване на една мярка за 

обезпечение съ друга се уважава, ако ищецътъ не възразява. 

 

Ако ищецътъ възразява, въ такъвъ случай казаната молба на ответника може да се 

уважи, само ако той докаже, че предлаганана отъ него мярка за обезпечаване напълно 

съответствува на предишната и че оставянето въ сила на тази последната би му причинила 

безполезно стеснение. 

 

Чл. 554. Молбата на ответника за заменяване едно обезпечение съ друго се 

удовлетворява тогава, когато ищецътъ не възразява. 

 

Чл. 555. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато ищецътъ оспорва искането на 

ответника за заменяване обезпечението, това искане може да се уважи само въ такъвъ 

случай, когато ответникътъ докаже, че предлаганата отъ него мярка за обезпечение 

напълно съответствува на предишната и че оставянето въ сила на предишнсата мярка би 

му причинила безполезно стеснение. 

 

Чл. 388. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Заменяването на всички други 

начини за обезпечение, съ изключение на случаите, посочени въ чл. чл. 384 и 386, съ 

достатъчна въ брой парична сума или съ ценни държавни или гарантирани отъ държавата 

книжа по тяхната пазарна цена, намалена съ 20 %, се допуска и безъ съгласието на лицето, 

по молбата на което е допустнато обезпечение. 



 

Когато обезпечението се състои въ налични пари, постъпва се споредъ наредбата на 

алинея втора на чл. 477 . 

 

1) Старъ чл. 388 (556). Заменяването на всички други начини за обезпечение на иска, 

съ изключение на случаите, посочени въ чл. чл. 384 и 386, съ достатъчно въ брой парична 

сума или съ ценни държавни или гарантирани отъ държавата книжа по тяхната пазарна 

цена, намалена съ 20 %, се допуска и безъ съгласието на ищеца. 

 

Когато обезпечението се състои въ налични пари, постъпва се споредъ наредбата на 

алинея втора на чл. 477 . 

 

Чл. 556. Заменяване на всички други способи за обезпечение на иска съ достатъчна въ 

брой парична сума или съ билети на държавните кредитни учреждения по текущата цена 

се допуска и безъ съгласието на ищеца. 

 

§ III. Редътъ за налагане и вдигане на възбрана върху недвижимъ имотъ 

 

Чл. 389 (557). Налагане на възбрана върху недвижимъ имотъ става чрезъ записване на 

възбраната у надлежния нотариусъ. 

 

Чл. 557. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Налагане възбрана става чрезъ 

записване възбраната въ запретителната книга у надлежния нотариусъ. 

 

Чл. 390. Вдигането на наложената върху недвижимъ имотъ възбрана се постановява 

отъ съда, по молба на заинтересуваната страна, въ разпоредително заседание, следъ като 

съдътъ се увери, че вече не съществува причината, поради която възбраната е била 

наложена. Преписъ отъ молбата за вдигане на възбраната се връчва на лицето, за 

обезпечение искането*) на което е била наложена възбраната. 

 

Това лице може въ течение на три дни отъ получаване на преписа отъ тази молба да 

представи въ съда писмено възраженията си противъ вдигането на възбраната. 

 

Противъ определението на съда за вдигането или за невдигането на възбраната може 

да се подава частна жалба. 

 

За да бъде вдигната възбраната, заинтересуваната страна трябва да представи преписъ 

отъ влязлото въ законна сила определение на съда, съ което се постановява нейното 

вдигане, на надлежния нотариусъ, който прави бележка отстрани на вписаната възбрана, 

като отбелязва нумера и датата на определението на съда. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "иска" се заменя съ думата "искането". 

 

§ IV. Редътъ за налагане на запоръ върху движимо имущество 

 

Чл. 391 (561). Върху движимото имущество на ответника се налага запоръ или у него, 

или у онези лица и места, гдето то се намира. 



 

Чл. 561. Върху движимото имущество на ответника се налага секвестъръ или 

непосредствено у него, или у онези лиза и места, гдето се намира то. 

 

Чл. 392 (562). Движимо имущество, което скоро се разваля или за запазване на което 

са нуждни големи разноски, може, по искане на страната и по постановление на 

председателя на съда, да се продаде на публиченъ търгъ. Получената отъ продажбата сума 

се влага въ Българската земеделска банка или Българска централна кооперативна банка 

срещу нуждния оправдателенъ документъ, който се прилага къмъ делото. 

 

Когато се налага запоръ върху необрани произведения на земеделско стопанство, 

които подлежатъ на лесно разваляне, съдътъ може да разреши продажбата имъ да се 

извърши по доброволенъ начинъ, при спазване на установените пазарни или борсови цени 

въ деня на продаването, ако такива има. 

 

Чл. 562. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Движимо имущество, което скоро се 

разваля или за запазване на което трябватъ големи суми, може, по искане на страната и 

постановление на председателя на съда, да се продаде на публиченъ търгъ. Получената отъ 

продажбата сума се депозира. 

 

Чл. 393. (Измененъ З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Въ молбата за налагане запоръ 

върху движимото имущество на ответника, трябва да бъде посочено где и у кого то се 

намира. 

 

1) Старъ чл. 393 (563). Въ молбата на ищеца за налагане запоръ върху движимото 

имущество на ответника, трябва да бъде посочено где и у кого то се намира. 

 

Чл. 563. Въ молата на ищеца за налагане секвестъръ върху движимо имущество на 

ответника трябва да бъде показано где е у кого то се намира. 

 

Чл. 394 (564). Въ съдебното определение за налагане на запора трябва да бъде 

посочено, кое имущество подлежи на запоръ и где то се намира. 

 

Чл. 564. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ определението за секвестъръ трябва 

да бъде показано кое имущество подлежи на секвестъръ и где се намира то. 

 

Чл. 395. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Налагането на запоръ върху 

движимото имущество на лицето, срещу което е допустнато обезпечението става по 

правилата, установени въ чл. чл. 663 - 669. 

 

1) Старъ чл. 395 (565). Налагането на запоръ върху движимото имущество на 

ответника става по правилата, установени въ чл. чл. 663 - 669. 

 

Чл. 565. Секвестъръ на имуществото става по правилата, изложени въ чл. чл. 851 - 

862. 

 

Чл. 396 (566). Имуществото, върху което е наложенъ запоръ, се оставя въ онова 



помещение, гдето се е намирало, следъ като се положатъ печати върху описаните предмети 

и като се вземе отъ владетеля разписка, че ще пази имуществото въ цялость споредъ описа, 

и че за прахосването му ще отговаря съгласно чл. 704 . 

 

Чл. 566. Секвестираното имущество се оставя въ онова помещение, гдето се е 

намирало, следъ като се положатъ печати върху описаните предмети и като се вземе отъ 

владетеля разписка, че ще пази имуществото въ цялость, споредъ описа, и за прахосването 

му ще отговаря съгласно чл. 899 . 

 

Чл. 397 (567). Имуществото, чийто владелецъ се откаже да го пази, се предава на 

особенъ пазачъ по правилата, установени въ чл. чл. 700 - 706. 

 

Чл. 567. Имуществото, което владелеца се откаже да пази се предава на особенъ 

пазачъ по правилата, показани въ чл. чл. 892 - 902. 

 

§ V.§ V. Редътъ за налагане запоръ върху движими имущества и парични суми 

 

на лицето, срещу което е допустнато обезпечението 2), които се 

 

намиратъ у трети лица или въ някое учреждение 

 

2) съ З. отъ 14 декемрий 1937 г. въ заглавието на § V , думата "ответника" се заменя съ 

думите: "лицето, срещу което е допустнато обезпечението". 

 

Чл. 398 (568). За изпълнение на съдебно определение, съ което се налага запоръ върху 

движимо имущество или върху суми на лицето, срещу което е допустнато обезпечението 

3), които се намиратъ у трети лица или въ учреждения, тамъ се праща съобщение, въ което 

се посочва въ чия полза и противъ кого е било допустнато обезпечението, както и 

предметите или сумата, върху която се налага запорътъ. 

 

3) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "ответника" се заменя съ думите: "лицето, 

срещу което е допустнато обезпечението". 

 

Чл. 568. За изпълнението на съдебно определение, съ което се налага секвестъръ 

върху движимо имущество или върху суми на ответника, които се намиратъ въ ръцете на 

трети лица, се съобщава повестка, въ която се показва, въ чия полза и противъ кого е било 

допустнато обезпечение, както и предметите или сумата, върху която се налага секвестъръ. 

 

Чл. 399 (569). Следъ получаване на съобщението, за което е речь въ предходния 

членъ, третите лица са длъжни да не предаватъ на ответника принадлежащото му 

имущество. 

 

Чл. 569. Подиръ получаването на повестката, упоменатата въ горния (568) членъ, 

третите лица се задължаватъ да не предаватъ на ответника принадлежащето му имущество. 

 

Чл. 400 (570). Учреждението или длъжностното лице, у което се намиратъ за пазене 

или въ разпореждане имущество, или парични суми на лицето, срещу което е допустнато 



обезпечението 1), като получатъ съобщението за запора, са длъжни до ново съобщение да 

не ги предаватъ на лицето, срещу което е допустната обезпечението 1) съ изключение на 

изрично посочените въ закона случаи. 

 

1) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "ответника" се заменя съ думите: "лицето, 

срещу което е допустнато обезпечение". 

 

Чл. 570. Присъственото място или дължностното лице, у което се намиратъ за пазене 

или въ разпореждане имущество, или парични суми на ответника, се задължаватъ, като 

приематъ повестката за секвестъръ, да спратъ, до ново известяване, всякакви давания 

ответнику, съ изключение на изрично показаните въ закона случаи. 

 

Чл. 401. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.2) Третите лица са длъжни въ 

тридневенъ срокъ отъ получаване на съобщението да отговорятъ, намиратъ ли се у тяхъ 

движими имущества или суми, принадлежащи на лицето, срещу което е допустнато 

обезпечението. Въ зависимость отъ отговора, или ако такъвъ не е последвалъ, лицето, по 

молбата на което е допустнато обезпечение може да предяви противъ третото лице искъ по 

общия ред. 

 

2) Старъ чл. 401 (572). Третите лица са длъжни въ тридневенъ срокъ отъ получаване 

на съобщението да отговорятъ, намиратъ ли се у тяхъ движими имущества или суми, 

принадлежащи на ответника. Въ зависимость отъ отговора, или ако такъвъ не е 

последвалъ, ищецътъ може да предяви противъ третото лице искъ по общия редъ. 

 

Чл. 572. (Изменен: З. отъ 16 юний 1922 год.) Третите лица иматъ право да възразяватъ 

противъ секвестра и да дадатъ въ съда заявленията си въ тридневенъ срокъ, отъ какъ 

приематъ повестката. Председательтъ на съда съобщава тия заявления на взискателя, 

който може да предяви противъ третото лице искъ на общо основание. 

 

Чл. 402 (573, 574). За налагане на запоръ върху периодически плащания, които 

лицето, срещу което е допустнато обезпечението 1) има да получава отъ частни лица по 

договорни или други задължения, на тези лица се праща нуждното съобщение. Тези 

последните са длъжни да отговорятъ въ определения отъ съда срокъ иматъ ли да плащатъ 

нещо на лицето, срещу което е допустнато обезпечението 1), каква сума и кога е направено 

последното плащане. Ако не направятъ това, счита се, че отричатъ да има у тяхъ такива 

суми. 

 

Следъ като получатъ съобщението за наложения запоръ, третите лица са длъжни да 

внасятъ всичките следващи плащания не на лицето, срещу което е допустнато 

обезпечението 1), а въ оня съдъ, който е наложилъ запора. 

 

1) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "ответникътъ" се заменя съ думите "лицето, 

срещу което е допустнато обезпечението" 

 

Чл. 573. За налагане секвестъръ на повременни плати, които се изплащатъ ответнику 

отъ частни лица по условие и актове повестката се предявява на тези лица. Те са длъжни да 

дадатъ отговоръ, дали плащатъ нещо ответнику, какво количество и кога е внесена 



последната плата. 

 

Чл. 574. Откакъ се предаде повестката на третите лица, последните са длъжни да 

внесатъ всичките следващи плати по мимо ответника, въ онова съдебно учреждение, което 

е наложило секвестра. 

 

Чл. 403 (575). Ако се докаже, че у лицето или учреждението, у което е билъ наложенъ 

запоръ, действително са се намирали движими имущества или парични суми, 

принадлежащи на лицето, срещу което е допустната обезпечението 1), или че това 

последното е имало да получава отъ тяхъ известни плащания, третото лице или 

учреждението може да бъде привлечено къмъ отговорность до онази сума, която до деня 

на съобщението за запора се намирала у него, или която лицето, срещу което е допустнато 

обезпечението 1) е трябвало да получи споредъ договора. 

 

1) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "ответникътъ" се заменя съ думите "лицето, 

срещу което е допустнато обезпечението". 

 

Чл. 575. Ако бъде доказано, че у лицето, у което е билъ наложенъ секвестъръ, 

действително са се намирали ценности, принадлежащи на ответника, илиса следвали отъ 

него плати, той може да бъде привлеченъ къмъ отговорность до онази сума, която до деня 

на съобщението повестката се е намирала у него или която ответникътъ е следвало да 

приеме отъ него споредъ условията. 

 

§ VI. Съдебно поръчителство и редътъ на неговото приемане 

 

Чл. 404 (576). За обезпечение*) се приема поръчителство на едно или няколко лица. 

Всеки отъ поръчителите, ако не поръчителствува за цялото искане**), е дълженъ да обяви 

за каква именно сума поръчителствува. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думите "на иска" следъ думата "обезпечение" се 

заличаватъ. 

 

**) Съ З. от 14 декемврий 1937 г. думите "целия искъ" се заменятъ съ думите: "цялото 

искане". 

 

Чл. 576. За обезпечение на искъ се приеме поръчителство на едно или няколко лица; 

но всяка отъ поръчителите, ако не поръчителствува за целия искъ, дължен е да обяви за 

каква именно сума поръчителствува. 

 

Чл. 405 (577). За поръчители не се приематъ: 

 

1) лицата, които принадлежатъ къмъ състава на съдилищата и прокурорския надзоръ 

въ областьта, гдето става производството по делото; 

 

2) поверениците за своите доверители; 

 

3) несъстоятелните; 



 

4) всички ония, на които по закона не е позворено да се залъжаватъ чрезъ договори. 

 

Чл. 577. За поръчители не се приематъ: 

 

1) лицата, които принадлежатъ къмъ състава на съдебното управление и прокурорския 

нардзоръ въ тоя окръгъ, гдето делото се произвежда; 

 

2) поверениците за своите доверители; 

 

3) несъстоятелните; 

 

4) всички ония, на които по закона не е позволено да се залъжаватъ чрезъ договори. 

 

Чл. 406 (578). Поръчителството се приема отъ председателя на съда, който е 

допустналъ обезпечението на иска. 

 

Чл. 578. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Поръчителството се приема отъ 

председателя на онзи съдъ, който е постановилъ за обезпечение на иска. 

 

Чл. 407. (Измененъ: З. отъ 14 декемврий 1937 г.1) Лицето, което предлага за себе си 

поръчители, длъжно е или да ги представи лично, или да представя тяхното писмено 

поръчителство, заверено по нотариаленъ редъ, но и въ двата случая, по искане на лицето, 

по молбата на което е допустнато обезпечение, то е длъжно да удостовери съ писмени 

доказателства имотната състоятелность на своите поръчители. 

 

1) Старъ чл. 407 (579). Ответникътъ, който предлага за себе си поръчители, дълженъ е 

или да ги представи личноу или да представи тяхното писмено поръчителство, заверено по 

нотариаленъ редъ, но и въ двата случая, по искане на ищеца, той е дълженъ да удостовери 

съ писмени доказателства имотната състоятелность на своите поръчители. 

 

Чл. 579. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ответникътъ, който предлага за себе си 

поръчители, дълженъ е или да ги представи лично, или да предтави техния 

поръчителественъ записъ, засвидетелстуванъ по нотариаленъ редъ, но и въ двата случаи, 

когато поиска ищецътъ, дълженъ е да удостовери съ писмени доказателства имотната 

състоятелностъ на своите поръчители. 

 

Чл. 408 (583). Поръчителството, което председательтъ на съда е приелъ, следъ 

явяването на поръчителя се удостоверява съ подписа на този последния. така приетото 

поръчителство има еднаква сила съ нотариално завереното писмено поръчителство. 

 

Чл. 583. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Поръчителството, което председательтъ 

на съда е приелъ, следъ явяването на поръчителя, се удостоверява съ негова подписка, 

която има еднаква сила съ поръчителствения записъ. 

 

Чл. 409 (584). Поръчительтъ отговаря съ всичкия си имотъ за сумата, за която е 

поръчителствувалъ, съгласно чл. 659 отъ закона за задълженията и договорите . 



 

Чл. 584. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Поръчительтъ отговаря съ всичкия си 

имотъ за сумата, за която е поръчителствувалъ, съгласно чл. 659 отъ закона за 

задълженията и договорите. 

 

Чл. 410 (585). Преди постановяването на решение отъ съда по съществото на иска, по 

който е прието поръчителството, лицето, по молбата на което е допустнато обезпечение*) 

няма право да иска обезпечение на своя искъ съ имуществото на поръчителя; но следъ като 

съдътъ постанови по съществото на делото, решение, което подлежи на изпълнение, 

лицето, по молбата на което е допуснато обезпечение*) има право да иска налагането 

възбрана или запоръ върху имуществото на поръчителя, докато бъде окончателно 

удовлетворенъ отъ имуществото на ответника, а, ако не бъде удовлетворенъ отъ това 

последното, да иска да бъде насочено изпълнението върху имуществото на поръчителя. 

 

*) Съ З. отъ 14 декемврий 1937 г. думата "ищецътъ" се заменя съ думите: "лицето, по 

молбата на което е допустнато обезпечение. 

 

Чл. 585. Преди да се реши по същество искътъ, по който е прието поръчителството, 

ищецътъ няма право да иска обезпечение на своя искъ съ имуществото на поръчителя; но 

като бъде постановено решение по същество на делото, което подлежи на изпълнение, 

ищецътъ има право да иска налагането възбрана или секвестъръ върху имуществото на 

поръчителя, докато бъде окончателно удовлетворенъ отъ имуществото на ответника. 

 

ДЯЛЪ III 

Привличане на трето лице въ делото 
 

Чл. 411 (586). Всяка една отъ стнаните може да привлече трето лице въ делото, когато 

тя счита, че има право да предяви обратенъ исъ срещу това лице въ случай на 

неблагоприятенъ за нея изходъ на делото, или когато се страхува отъ исъ на същото лице, 

или пъкъ когато предметътъ на препирнята съставлява общо, неделимо право на третото 

лице и на привлеклата го страна. 

 

Чл. 586. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Всяка страна може да привлече трето 

лице въ делото, когато въ случай на неблагоприятенъ за нея изходъ тя има право да 

предяви обратенъ искъ срещу третото лице, или пъкъ когато предметътъ на препирнята 

съставлява общо, неделимо, право на третото лице и на привлеклата го страна. 

 

Чл. 412 (587). Ответникътъ, който смята, че има право да иска привличането на трето 

лице въ делото, трябва да направи искането си за това въ първия си отговоръ (чл. 106). 

Ищецътъ, който вследствие на възраженията на ответника пожелае и той да привлече 

трето лице въ делото, трябва да направи искането си за това въ допълнителната си молба 

(чл. 109). 

 

Чл. 587. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ответникътъ, който смята, че има право 

да иска привличането на трето лица въ делото, трябва да подаде молба за това не по-късно 

отъ първото по делото заседание. Ищецътъ, който следствие възраженията на ответника 



пожелае да привлече друго трето лице въ процеса, трябва да подаде молба за това въ 

същото заседание или най-късно въ седмодневенъ срокъ следъ него. 

 

Чл. 413 (588). Страната, която иска привличане на трето лице въ делото, е длъжна да 

посочи точно името, презимето или прякора, занятието и местожителството му и да 

изложи обстоятелствата на делото и основанията, поради които тя смята, че това лице 

трябва да се привлече къмъ делото. 

 

Ако местожителство на третото лице е неизвестно или ако то се намира вънъ отъ 

Царството, искането за привличане на това лице въ делото не се уважава. 

 

Чл. 588. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ молбата за привличане на третото 

лице къмъ делото се показва местожителството му и се излагатъ обстоятелствата на делото 

и основанията, споредъ които просительтъ смята, че това лице трябва да се привлече къмъ 

делото. Ако местожителството на третото лице е неизвестно или се намира вънъ отъ 

Царството, молбата за привличане се оставя безъ последствие. 

 

Чл. 414 (589). На третото лице се съобщава преписъ отъ молбата на ищеца или отъ 

отговора на ответника, въ който е направено искането за неговото привличане. То може въ 

двуседмиченъ срокъ отъ получаването на преписа да даде въ съда писменъ отговоръ, въ 

който трябва: 1) да съобщи съгласно ли е или не да вземе участие въ делото и 2) да посочи 

доказателствата си. Преписи отъ отговора на третото лице се връчватъ на страните. 

 

Третото лице се призовава за първото по делото заседание. 

 

Чл. 589. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Преписъ отъ молбата за привличане 

трето лице къмъ делото се съобщава на противната страна и на третото лице, което 

същевременно се призовава въ съда заедно съ страните. 

 

Чл. 415 (590). Ако третото лице не се яви въ съда или откаже да вземе участие въ 

делото, въ такъвъ случай на делото се дава по-нататъшенъ ходъ между страните. Обаче 

страната, която е молила за привличане на трето лице, може да иска отъ съда да допустне 

обезпечение на обратния й искъ срещу него. 

 

Чл. 590. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако третото лице несе яви въ съда или 

откаже да вземе участие въ делото, то на последното се дава по-нататъшенъ ходъ между 

страните. При това страната, която е молила за привличане на трето лице, може да иска 

отъ съда да допустне обезпечение на обратния й искъ срещу него. 

 

Чл. 416 (591). Ако пъкъ третото лице се яви въ съда въ назначения срокъ и изяви 

съгласие да вземе участие въ делото, съдътъ издава определение за допускането или 

недопускането му да участвува въ делото заедно съ страната, която го е привлекла, само 

ако противната страна възразява противъ допускането му. 

 

Противъ определението на съда може да се подава частна жалба. Обаче, третото лице 

взима участие въ делото до влизане въ сила на определението, макаръ съ него то и да не е 

допустнато. 



 

Ако по-горниятъ съдъ при разглеждане на жалбата противъ определението, съ което 

третото лице не е допустнато, счете молбата за привличане неоснователна и 

недобросъвестна, налага на страната, която е подала жалбата глоба отъ 50 - 500 лева. 

 

Чл. 591. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако пъкъ третото лице се яви въ съда 

въ назначения срокъ и изяви съгласие да вземе участие въ делото, съдътъ издава 

определение за допускането или недопускането му да участвува въ делото заедно съ 

страната, която го е привлекла, само тогава, когато противната страна възразява противъ 

допускането му. 

 

Определението на съда може да се обтъжи съ частна жалба. Обаче, третото лице 

взизма участие въ делото до влизане въ сила на определението, макаръ съ него то и да не е 

допустнато. 

 

Ако съдътъ, при разглеждането на жалбата противъ определението, съ което третото 

лице не е допустнато, счита молбата за привличане за неоснователна и същевременно за 

недобросъвестна, налага на тъжителя глоба отъ 50 - 500 лв. 

 

Чл. 417 (593). Допустнато отъ съда трето лице се счита участникъ въ делото. Спрямо 

него важатъ и наредбите на чл. чл. 422, алинея трета, и 423. 

 

Птри това то е длъжно, ако не живее въ града, гдето се намира седалището на съда, да 

посочи лице, живеещо въ този градъ, на което да се предаватъ всички съобщения и 

призовки, които се отнасятъ до него. Ако то не направи това, постъпва се съобразно съ 

наредбата на чл. 107 . 

 

Чл. 593. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) На призоваемото лице, което се е явило 

въ назначения срокъ, се дава възможностъ да прегледа всичките актове на производството, 

а така също да даде писмени и устни обяснения, като участникъ въ делото. Също то е 

дължно, ако не живее въ града, гдето заседава съдътъ, да се съобрази съ предписанието на 

чл. 213 . 

 

Чл. 418 (593а). Когато ответникътъ посочи за привличане къмъ делото трето лице, 

което претендира за себе си исковата сума, и това трето лице встъпи въ делото, 

ответникътъ, ако вложи исканата отъ него сума въ Българската земеделска банка на името 

на съда, се изключва по негово искане отъ делото. Спорътъ за правото върху сумата се 

продължава само между кредиторите, които ставатъ страни въ делото. Вложената сума се 

присъжда съ решение на оня, който спечели делото, а оня, който изгуби делото, се осъжда, 

освенъ това, на съдебните и за водене на делото разноски. 

 

Ако посоченото отъ ответника лице не се яви въ определения срокъ или откаже 

правото си върху сумата, въ такъвъ случай, по определение на съда, ответникътъ се 

освобождава отъ предявения срещу него искъ, делото се прекратява, а внесената отъ него 

сума се предава на ищеца. Направените отъ страните разноски оставатъ въ тяхна тежесть. 

 

Чл. 593а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато длъжникътъ посочи за привличане 



къмъ делото едно трето лице, което претендира за себе си исковата сума, и това трето лице 

встъпи въ делото, ответникътъ, ако вложи исканата отъ него сума въ съда, по негово 

искане, се изключва отъ делото. Спорътъ за правото върху сумата се продъжава само 

между кредиторите, които ставатъ страни въ делото. Вложената сума се присъжда съ 

решение на оня, който спечели делото, а оня, който изгуби делото се осъжда, освенъ това, 

на съдебните разноски. 

 

Ако посоченото отъ ответника лице не се яви въ определения срокъ или откаже 

правото си върху сумата, то, по определение на съда, ответникътъ се освобождава отъ 

предявения срещу него искъ, а внесената отъ него сума се предава на ищеца. 

 

Чл. 419 (593б). Ответникътъ, срещу когото е предявенъ искъ като владелецъ на една 

вещъ, която той твърди, че владее отъ името на друго лице, може, като привлече това лице 

въ делото, да откаже да възразява по същество, докато привлеченото лице се произнесе 

или докато изтече срокътъ, даденъ на трето лице, за да направи това. 

 

Ако привлеченото трето лице оспорва твърдението на ответника или не се яви да се 

произнесе по него, ответникътъ има право да удовлетвори искането на ищеца. Въ такъвъ 

случай делото се прекратява. 

 

Ако твърдението на ответника се признае за вярно отъ посоченото трето лице, това 

последното има право съ съгласието на ответника, да го застъпи въ делото. Съгласието на 

ищеца не се изисква, освенъ котато той осъществява искания, които не зависятъ отъ 

обстоятелството, че ответникътъ владее отъ името на трето лице. 

 

Ако посоченото трето лице поеме делото, ответникътъ, по негово искане, се изключва 

отъ делото. Въ този случай решението по отношение на самата вещъ има сила и е 

изпълнимо и спрямо ответника. 

 

Чл. 593б. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ответникътъ, срещу когото е 

предявенъ искъ, като владелецъ на една вещъ, която той твърди, че владее въ името на 

друго лице, може, като привлече това лице въ делото, да откаже да възразява по същество, 

догдето привлеченото лице се произнесе или, догдето изтече срокътъ, даденъ на третото 

лице, за да направи това. 

 

Ако привлеченото трето лице оспорва твърдението на ответника или не се яви да се 

произнесе по него, ответника има право да удовлетвори искането на ищеца. 

 

Ако твърдението на ответника се признае за вярно отъ посоченото трето лице, това 

последното има право, съ съгласието на ответника, да го застъпи въ делото. Съгласието на 

ищеца не се изисква, освенъ когато той осъществява искания, които не зависятъ отъ 

обстятелството, че ответникътъ владее отъ името на трето лице. 

 

Ако посоченото трето лице поеме делото, ответникътъ, по негово искане се изключва 

отъ делото. Въ този случай решението по отношение на самата вещъ има сила и е 

изпълняемо и спрямо ответника. 

 



Чл. 420 (594). Разноските за призоваване на трето лице, което се е отклонило отъ 

участие въ делото, падатъ върху оная страна, която е молила за привличането му. Тази 

страна може да моли да й се повърнатъ тези разноски отъ третото лице, ако следъ 

свършване на първоначалното дело, предяви срещу него обратно искане. 

 

Чл. 594. Разноските за призоваването на едно трето лице, което се е отклонило отъ 

участие въ делото, падатъ възъ онзи отъ съдящите се, който е молилъ за привличането му, 

а последния може да моли да се повърнатъ отъ третото лице, ако следъ свършването на 

първоначалното дело, предяви срещу него обратно искане. 

 

ДЯЛЪ IV 

Встъпване на трето лице въ делото 
 

Чл. 421 (595). Третото лице, правниятъ интересъ на което зависи отъ решаване на 

делото въ полза на една отъ страните, може въ всяко положение на делото, до издаване на 

окончателно решение, да поиска съ особена молба да вземе участие въ него заедно съ 

ищеца или ответника. 

 

Въ молбата си третото лице трябва да посочи правния интересъ, който зависи отъ 

решаването на делото въ полза на страната, заедно съ която иска да вземе участие. Ако не 

живее въ града, гдето се намира съдътъ, то трябва да посочи на лице, живеещо въ този 

градъ, на което да се връчватъ всички отправени до него призовки и съобщения. 

 

Преписи отъ молбата на трето лице се връчватъ на страните. 

 

Чл. 595. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Третото лице, правниятъ интересъ на 

което зависи отъ разрешението на делото въ полза на една отъ страните, може въ всяко 

положение на делото до издаване на окончателно решение да поиска съ особена молба да 

взема участие въ него заедно съ ищеца или ответника. 

 

Въ молбата си третото лице трябва да посочи правния интересъ, който зависи отъ 

разрешението на делото въ полза на страната, заедно съ която иска да взема участие, и ако 

не живее въ града гдето се намира съда, да избере местожителство въ този градъ, като 

посочи на лице, на което да се връчватъ всички призовки и съобщения. Преписи отъ 

молбата се връчватъ на страните. 

 

Чл. 422 (595а). Третото лице, което встъпва въ делото да помага на една отъ страните, 

е длъжно да приеме делото въ положението, въ което то се намира въ време на 

встъпването му. 

 

То не може да претендира, че страната, на която встъпва да помага, е зле водила 

делото, освенъ ако, поради положението на делото въ момента на встъпването или поради 

обясненията и действията на същата страна, то не е могло да осъществи надлежните 

нападателни или отбранителни средства, или пъкъ ако тези средства, нему неизвестни, са 

били пренебрегнати отъ страната преднамерено или вследствие на голяма погрешка. 

 



Третото лице има право да осъществява всички средства на защита и да извършва 

всички съдопроизводствени действия въ защита на правата на страната, къмъ която се е 

присъединило. Въ случай на противоречие между действията и обясненията на страната и 

на третото лице, съдътъ преценява едните и другите. 

 

Съ съгласието на двете страни, третото лице, което е встъпило въ делото, за да 

предотврати едно обратно къмъ него искане, може да замести тази отъ страните, въ полза 

на която е встъпило въ делото. 

 

Чл. 595а. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Третото лице, което встъпва въ делото 

да помага на една отъ страните, е дължно да приеме процеса въ положението, въ което се 

намира въ време на встъпването му. То не може да претендира, че страната, на която 

встъпва да помага, е зле водила делото, освенъ ако вследствие положението на делото въ 

момента на встъпването, или вследствие обясненията и действията на същата страна, то не 

е могло да осъществи надлежните нападателни или отбранителни средства, или пъкъ ако 

тези средства нему неизвестни, са били пренебрегнати отъ страната преднамерено или 

вследствие на голяма погрешка. 

 

Третото лице има право да осъществява всички средства на защита и да извършва 

всички прецесуални действия въ защита на правата на страната, къмъ която се е 

присъединило. Въ случай на противоречие между действията и обясненията на страната и 

на третото лице, съдътъ преценява едните и другите. 

 

Съ съгласието на двете страни, третото лице, което е встъпило въ делото, за да 

предотврати едно обратно къмъ него искане, може да замести тази отъ страните, въ полза 

на която е встъпило въ делото. 

 

Чл. 423 (595б). Встъпилото въ делото трето лице има правата на другаръ въ делото 

(чл. 141), ако решението, което ще се издаде, по естеството на спорното правоотношение и 

независимо отъ встъпването, би имало сила и за правоотношенията между третото лице и 

противната страна. 

 

Чл. 595б. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Встъпилото въ делото трето лице има 

правата на другаръ въ процеса (чл. 245), ако решението, което ще се издаде, по естеството 

на спорното правоотношение и независимо отъ встъпването, би имало сила и за 

правоотношенията между третото лице и противната страна. 

 

Чл. 424 (596). Въ случай, че една отъ страните направи възражение противъ 

встъпването на третото лице, съдътъ, следъ изслушване на страните и на третото лице 

издава определение за допускане или недопускане на встъпването. 

 

Противъ това определение на съда може да се подава частна жалба. Обаче, третото 

лице взема участие въ делото до влизане въ сила на определението, макаръ съ него то да не 

е допустнато. 

 

Ако по-горниятъ съдъ, при разглеждане на жалбата противъ определението, съ което 

третото лице не е допустнато, счете молбата за встъпване неоснователна и 



недобросъвестна, налага на лицето, което е подало жалбата, глоба отъ 50 - 500 лева. 

 

Чл. 596. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ случай, че една отъ страните прави 

възражение противъ встъпването, съдътъ, следъ изслушване на страните и третото лице, 

издава определение за допускане или недопускане на встъпването. 

 

Определението на съда може да се обтъжи съ частна жалба. Обаче, третото лице взема 

участие въ делото до влизане въ сила на определението, макаръ съ него то да не е 

допустнато. 

 

Ако съдътъ, при разглеждане на жалбата противъ определението, съ което третото 

лице не е допустнато, счете молбата за встъпване за неоснователна и същевременно за 

недобросъвестна, налага на тъжителя глоба отъ 50 - 500 лв. 

 

Чл. 425 (597). Този, който заявява върху предмета на делото самостоятелни права, 

независимо отъ правата на ищеца и ответника, е длъжен, до приключване на устните 

състезания по делото, да подаде за това искова молба и противъ двамата. 

 

Определението на съда, съ което се приема или не се приема тоя искъ, не подлежи на 

обжалване. 

 

Чл. 597. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Този, който заявява върху предмета на 

процеса самостоятелни права, независимо отъ правата на ищеца и ответника е дълженъ до 

издаване отъ окръжния съдъ на решение по делото да подаде за това искова молба 

съвместно и противъ двамата. 

 

Определението на съда, съ което не приема тоя искъ, не подлежи на никакво 

обжалване. Определението на същия, съ което искътъ е приетъ, може да се обтъжи чрезъ 

частна жалба. 

 

Чл. 426 (598). По-нататъшното производство на делото по иска на третото лице, за 

което е речъ въ предходния членъ, се подчинява на общите правила, а двата иска се 

разрешаватъ съ едно и също решение. 

 

Чл. 598. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) По-нататъшното производство на делото 

по иска на третото лице се подчинява на общите правила, при което двата иска се 

разрешаватъ съ едно и също решение. 

 

ДЯЛЪ V 

Отстранение на съдиите 
 

Чл. 427 (599). Съдиите са длъжни да се отстраняватъ по силата на закона или по 

отводъ на страните отъ участие въ производството и решението на делото въ следните 

случаи: 

 

1) когато съдията, жена му или роднините му по права линия безъ ограничение, или 



роднините му по съребърна линия отъ първите четири степени, или сватовете му отъ 

първите три степени, или пъкъ осиновените отъ тях или осиновителите имъ иматъ участие 

въ делото; 

 

2) когато съдията, споредъ данните въ делото, се намира съ една отъ страните въ 

дружествени отношения или може да стане отговоренъ за вреди и загуби; 

 

3) когато съдията, или жена му, или децата му са длъжници или кредитори на една отъ 

страните; 

 

4) когато съдията, жена му или децата му са наследници на една отъ страните; 

 

5) когато съдията е настойникъ на едного отъ съдещите се или управлява делата му, 

или когато съдещиятъ се гледа или управлява делата и имота на съдията; 

 

6) когато между съдията, жена му, техните възходящи и низходящи роднини и една 

отъ страните има заведено гражданско или углавно дело преди делото, отъ производството 

на което съдията се отстранява; ако ли пъкъ първото дело е свършено, когато отъ 

свършването му до предявяването на отвода за отстранението на съдията не са се 

изминали повече отъ шесть месеца; 

 

7) когато съдията е давалъ съвети по делото; когато е билъ повереникъ по него; когато 

е давалъ показания по него като свидетель или когато е билъ вещо лице по него; 

 

8) когато въ първата инстанция или въ помирителното производство съдията е 

участвувалъ при постановяването на решението. 

 

Чл. 599. Съдиите са обязани да се отстраняватъ въ силата на закона и съдещите се 

могатъ да ги отвеждатъ отъ участие въ производството и решение на делото въ следващите 

случаи: 

 

1) когато съдията, жена му или роднините му по пряма линия безъ ограничение, а по 

съребърна - роднините му отъ първите четири и сватовете отъ първите три степени, а също 

и ако осиновените отъ тяхъ или осиновителите имъ иматъ участие въ делото; 

 

2) когато съдията, по данните въ делото, се намира съ една отъ страните въ съдружие 

или може да стане отговоренъ за вреди и загуби; 

 

3) когато съдията: жена му, децата му са длъжници или кредитори на една отъ 

страните; 

 

4) когато съдията или жена му са наследници на една отъ страните; 

 

5) когато съдията е настойникъ на едного отъ съдещите се или управлява делата му, 

или когато съдещиятъ се гледа или управлява делото и имота на съдията; 

 

6) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато между съдията, жена му, техните 



възходящи и низходящи роднини и една отъ страните има заведено гражданско или 

углавно дело преди делото, отъ производството на което съдията се отстранява; а ако ли то 

е свършено, то когато отъ свършването и изпълнението му до предявяването отвода за 

отстранението на съдията е изтекло не повече отъ шесть месеци; 

 

7) (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.); 

 

8) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато съдията е давалъ съвети по делото; 

когато е билъ повереникъ по него; когато е давалъ показания по него като свидетель; 

когато е билъ експертъ по него; 

 

9) когато въ първата инстанция или помирителното производство е участувалъ при 

постановяването на решението. 

 

Чл. 428 (600, 601). Молбата за отстранението на съдия трябва да бъде направена отъ 

страните не по-късно отъ първото заседание по делото, освенъ ако причините за 

отстранение са възникнали отпосле, въ течение на производството. 

 

Тя може да бъде писмена или устна. Въ последния случай тя се вписва въ протокола. 

Въ нея трябва да бъдатъ посочени изрично причините за отстранението и доказателствата 

за тяхното установяване. 

 

Чл. 600. Отстранението на съдия се заявява отъ страните не по-късно отъ първото 

заседание, въ което е назначено делото за разглеждане, освенъ ако причините за 

отстранението са възникнали отпосле въ течение на производството. 

 

Чл. 601. Отстранението може да се заяви съ писмена молба или устно като се запише 

въ протокола. При това, трябва да бъдатъ посочени изрично причините за отстранението и 

доказателствата, които се привеждатъ за тяхното удостоверение. 

 

Чл. 429 (602). Щомъ узнае за молбата, съ която се иска отстранението му, съдията е 

дълженъ веднага да даде своя отговоръ по нея, който може да бъде писменъ или устенъ. 

Устниятъ отговоръ се записва въ протокола на заседанието, въ което е даденъ. Ако съдията 

забави своя отговоръ, счита се, че той признава фактическите обстоятелства, поради които 

се иска отстранението му. 

 

Чл. 602. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Молбата за отстранение се предявява на 

отводимия съдия, който трябва да даде веднага писменъ отговоръ или устенъ, който се 

записва въ протокола; по-нататъшното забавяне се приема за признание отъ страна на 

отведения съдия на фактическите обстоятелства на отстранението. 

 

Чл. 430 (603). Въпросътъ за отстранението на съдия се разглежда отъ съда безъ 

участие на отводимия съдия въ закрито заседание. 

 

Чл. 603. (Измененъ: З. отъ 16 юни 1922 год.) Въпросътъ за отстранение на съдията се 

разглежда отъ съда безъ участие на отводимия съдия въ закрито заседание. 

 



Чл. 431 (604 - 607, 608, ал. II). Определението на съда за отстранение на съдията е 

окончателно и жалба противъ него не се допуска. 

 

Противъ определението на съда, съ което отводътъ за отстранението не се уважава, 

страната, която е искала отстранението на съдията, може да подаде частна жалба. 

 

Жалбата се подава въ тридневенъ срокъ отъ произнасяне на определението, ако е 

присъствено, или отъ съобщението му на страната, ако е неприсъствено. Тя се праща 

незабавно за разглеждане въ по-горния съдъ заедно съ отнасящето се къмъ нея извлечение 

отъ протокола и съ преписъ отъ определението на съда по отвода. 

 

Докато се разреши жалбата, отводимиятъ съдия не може да участвува въ решаването 

на делото. 

 

Ако по-горниятъ съдъ счете молбата за отстраняване на съдията неоснователна и 

недобросъвестна, налага на виновната страна глоба отъ 100 - 1000 лева. 

 

Чл. 604. Определението на съда за отстранение на съдията е окончателно и жалба 

противъ него не се допуска. 

 

Страната, която е поискала отстранението на съдията, може да подаде частна жалба 

противъ постановеното, по нейна молба, определение, съ което отвода за отстранението се 

оставя безъ последствие. 

 

Чл. 605. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.). Жалбата се подава въ съда, който е 

постановилъ определението, въ тридневенъ срокъ отъ произнасяне на определението, ако е 

присъствено, а отъ съобщението - ако е неприсъствено. 

 

Чл. 606. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Жалбата се праща незабавно за 

разглеждане заедно съ отсящето се къмъ нея извлечение отъ протокола и съ преписъ отъ 

определението на съда по отвода. 

 

Чл. 607. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) До като се разреши жалбата, отводимия 

съдия не трябва да участвува въ решението на делото. 

 

Чл. 608, ал. II (Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако Върховниятъ касационенъ 

съдъ счете молбата за отстранение неоснователна и същевременно недобросъвестна, 

налага на тъжителя глоба отъ 100 - 1.000 лв. 

 

Чл. 432 (608, ал. I). Когато се заяви отводъ за отстраняване на няколко съдии, тъй че 

числото на останалите следъ това бъде недостатъчно за постановяване на определение по 

въпроса за отстранението, производството на делото се спира и молбата за отстранение, съ 

отговорите на отводимите съдии, се представя за разрешаване въ по-горния съдъ, който се 

произнася въ разпоредително заседание. Определението на съда не подлежи на обжалване. 

 

Ако по-горния съдъ счете молбата за отстранение неоснователна и недобросъвестна, 

налага на страната, която е направила отвода, глоба отъ 500 до 2.000 лева. 



 

Чл. 608, ал. I (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато се заяви отстранение срещу 

няколко съдии, тъй щото числото на останалите следъ това, бъде недостатъчно за 

постановяване определение по въпроса за отстранението, производството на делото се 

спира и молбата за отстранение, съ отговорите отъ отводимите съдии, се представя за 

разрешаване. 

 

Чл. 433 (611). Страните иматъ право да искатъ отсранението на секретарите при съда 

отъ участие въ производството на делото по предвидените въ чл. 427 причини. 

 

Чл. 611. Страните иматъ право да искатъ отстранението на секретарите при съда отъ 

участието въ производството на делото по предвидените въ чл. 599 причини. 

 

Чл. 434 (612). Отводите противъ секретарите при съдилищата се разрешаватъ 

еднолично отъ председателя на съда, разпорежданията на когото по тези отводи се считатъ 

окончателни и неподлежащи на обжалване. 

 

Чл. 612. Отводите противъ секретарите на съдилищата се разрешаватъ еднолично отъ 

председателя на съда, разпорежданията на когато по тези отводи, се считатъ окончателни и 

неподлежащи на обжалване. 

 

ДЯЛЪ VI 

Спиране, възобновяване и унищожаване на съдебното 

производство 
 

Чл. 435 (613). Освенъ въ изрично предвидените отъ закона отделни случаи, 

производството по делото се спира още и 

 

1) по общо съгласие на страните; 

 

2) въ случай на смърть, умоповреждане или лишаване на някого отъ съдещите се или 

на техните законни представители отъ право да се явяватъ като страна предъ съда; 

 

3) когато местожителството на ответника по искъ или по въззивъ стане неизвестно и 

ищецътъ или въззивникътъ, следъ покана отъ съда въ дадения му срокъ не посочи где се 

намира той, или не внесе разноските за призоваването му, чрезъ обнародване, ако 

местожителството му е неизвестно; 

 

4) когато местожителството на ищеца или на въззивника стане неизвестно. 

 

Чл. 613. Производството на делото се спира: 

 

1) по съгласието на всичките тъжещи се; 

 

2) въ случай на смърть, умоповреждане, несъстоятелность или лишаване на някого 



отъ съдещите се или на техните законни представители или на повереника отъ право да се 

явяватъ като страна предъ съда; 

 

3) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато местожителството на ответника по искъ 

или апелъ стане неизвестно и ищеца или апелатора, следъ покана отъ съда, въ дадения 

срокъ не посочи где се намира и не внесе разноските за призоваването му чрезъ призовка 

или обнародване; 

 

4) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато местожителството на ищеца или 

апелатора стане неизвестно. 

 

Чл. 436 (614). Посочените въ т. 2 на чл. 435 обстоятелства не спиратъ 

постановлението на решението по съществото на делото, ако е било свършено устно 

състезание. 

 

Чл. 614. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Отбелязаните въ п. 2 на чл. 613 

обстоятелства не спиратъ постановяване на решението по същество на делото, ако са вече 

свършени състезанията. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато съдътъ постановява спиране на делото 

по п. 2 на чл. 613 , той нарежда и възможното, за да се възобнови то. 

 

Чл. 437 (615). Когато се спира производството по общо съгласие на страните, те са 

длъжни да обявятъ на съда: коя отъ тяхъ приема да заплати всичките разноски по 

станалото производство. Страните, които не са изпълнили това правило, няматъ право да 

искатъ една отъ друга плащане на разноските. 

 

Чл. 615. Когато се спира производството по общо съгласие на страните, те са длъжни 

да обявятъ на съда: коя отъ тяхъ приема да заплати всичките разноски по станалото 

производство. Страните, които не са изпълнили това правило, няматъ право да искатъ една 

отъ друга плащане на разноските. 

 

Чл. 438 (616). Съдебните разноски, които страните дължатъ, се събиратъ незабавно по 

дължность, отъ съда безъ да се чака възобновяване на делото и окончателното по него 

решение. 

 

Чл. 616. Съдебните разноски, които страните дължатъ, събиратъ се незабавно по 

длъжность отъ съда, безъ да се чака възобновяване на делото и окончателното по него 

решение. 

 

Чл. 439 (617, 614, ал. II). Когато се спре производството, съдътъ може, по искане на 

една отъ страните, да вземе мерки за обезпечение на иска. 

 

Когато съдътъ постанови спиране на делото по т. 2 на чл. 435 , той нарежда и 

възможното за неговото възобновяване. 

 

Чл. 617. Като се спре производството, съдътъ може, по искане на някоя отъ страните, 



да приеме мерки за обезпечение на иска. 

 

Чл. 614, ал. 2. (Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато съдътъ постановява 

спиране на делото по п. 2 на чл. 613 , той нарежда и възможното, за да се възобнови то. 

 

Чл. 440 (618). Производството по делото се възобновява по искане на всяко отъ 

участвуващите като страна въ делото лице. Обаче онзи, който иска възобновяването на 

производството, трябва да помоли съда да призове и другите участници въ делото по 

местожителството имъ, посочено въ молбата за възобновяване на производството, и да 

внесе разноските за призоваването имъ чрезъ призовки, или, ако е неизвестно тяхното 

местожителство, чрезъ обнародване. 

 

Въ случаите посочени въ т. т. 2, 3 и 4 на чл. 435 , производството може да бъде 

възобновено и по нареждане на председателя на съда, следъ като му стане известно кои 

лица трябва да се призоватъ или где страните иматъ местожителството си. За разноските 

по това призоваване, ако не бъдатъ платени при гледане на делото, се издава 

изпълнителенъ листь срещу страната, която е трябвало да ги внесе. 

 

Чл. 618. (Измененъ З. отъ 16 юний 1922 год.) Производството на делото се 

възобновява по искането на всичките участвуващи въ делото лица или само някои отъ 

тяхъ; но въ последния случай онзи, който иска възобновяването на производството, трябва 

да помоли съда да призове другите участници въ делото по местожителство, посочено въ 

молбата за възобновяване на производството и да внесе разноските за призоваването имъ, 

чрезъ призовка или обнародване, ако то е неизвестно. 

 

(Нова алинея: З. от 16 юний 1922 год.) Въ случая на п. 2 от чл. 613 производството 

може да бъде възобновено и по нареждане на председателя на съда, следъ като стане 

известно кои лица трябва да се призоватъ. За разноските по това призоваване се издава 

изпълнителенъ листь. 

 

Чл. 441 (619). Като се възобнови производството, то се почва отъ онова действие, на 

което е било спряно. 

 

Чл. 619. Като се възобнови производството, то се почва отъ онова действие, на което 

е било спряно. 

 

Чл. 442 (620). Може да се обжалва съ частна жалба само определението на съда, съ 

което се уважава молбата за спиране на производството по чл. 435 или не се уважава 

молбата за възобновяване на производството по чл. 440 . 

 

Чл. 620. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Подлежатъ на обжалване съ частна 

жалба само онези определения, съ които е била уважена молбата за спиране по чл. 613, или 

отхвърлени онази за възобновяване на производството по чл. 618 . 

 

Чл. 443 (621). Всяко инстанционно производство спряно по причините, посочени въ т. 

т. 1, 3 и 4 на чл. 435 , се унищожава служебно отъ съда, ако не бъде сторено нуждното по 

него за възобновяването му въ течение на една година отъ определението за спиране. 



 

Противъ определението за унищожение на спряно производство, както и противъ 

определението, съ което не се уважава молбата за унищожение, може да се подава частна 

жалба. 

 

Чл. 621. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Всяко инстанционно производство, 

спряно по каквато и да е причина, освенъ тези по които държавата е ищецъ или апелаторъ, 

се унищожава служебно отъ съда, ако не бъде сторено нуждното по него за 

възобновяването му въ течение на една година отъ определението за спиране. 

 

Определенията за унищожение на спряното производство, както и определенията, съ 

които не се уважаватъ молбите за унищожение, могатъ да бъдатъ обтъжени съ частна 

жалба. 

 

Чл. 444 (689). Когато възъ основа на наредбата на алинея първа на предходния членъ 

се унищожи производството по делото въ апелативния съдъ, обжалваното решение влиза 

въ законна сила, ако делото е било спряно по една отъ посочените въ т. т. 3 и 4 на чл. 435 

причини. 

 

Когато въ апелативния съдъ се унищожи производството по делото, което е спряно по 

взаимно съгласие на страните, въ такъвъ случай се унищожава и цялото дело, като 

издаденото по него решение отъ първоинстанционния съдъ се обезсилва. 

 

Чл. 689. Ако се унищожи производството на апелативния съдъ (чл. 621), обжалваното 

решение влиза въ законна сила. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) По дела спрени по взаимно съгласие, когато 

се унищожи производството въ апелативната инстанция, унищожава се и цялото дело, като 

издаденото по него решение отъ първоинстанционния съдъ се обезсилва. 

 

Чл. 445 (624). Съ унищожаването на производството ищецътъ не се лишава отъ 

правото, до изтичане на давностьта, да предяви отново иска си, като подаде нова искова 

молба. 

 

Чл. 624. Съ унищожаването на производството, ищецътъ не се лишава отъ правото, до 

изтичане на давностьта да предяви отново иска си, като подаде нова искова молба. 

 

Чл. 446 (626). Ако искътъ бъде предявенъ отново, съдещите се могатъ да се ползуватъ 

отъ вписаните въ протоколите на предишното производство признания на противната 

страна, а също и отъ вписаните въ същите протоколи показания на свидетелите, ако 

последните не са вече живи или са въ неизвестность или пъкъ имъ е забранено отъ закона 

да свидетелствуватъ. 

 

Чл. 626. Ако бъде предявенъ отново искътъ, тъжещите се могатъ да се възползватъ съ 

внесените въ предишното производство признания на противната страна и съ показанията 

на свидетелите, ако последните не са вече живи или отсътствуватъ неизвестно, или имъ е 

забранено отъ закона да свидетелствуватъ. 



 

Чл. 447 (627). Ако се унищожи производството, първоначалниятъ искъ не прекъсва 

течението на законната давность. 

 

Чл. 627. Ако се унищожи производството, първоначалниятъ искъ не прекъсва 

течението на законната давность. 

 

Глава ХVIII 

Решаване на делата 
 

ДЯЛЪ I 

Постановяване на решенията и на определенията 
 

Чл. 448 (628). Постановленията на съда се отнасятъ или до съществото на делото, или 

до частни въпроси, които възникватъ при разглеждане на делото. Въ първия случай 

съдебните постановления се наричатъ решения, а въ втория - определения. 

 

Чл. 628. Постановленията на съда се отнасятъ или до съществото на делото, или до 

частни въпроси, които възникватъ изъ делото. Въ първия случай съдебните постановления 

се наричатъ решения, а въ вториятъ определения. 

 

Чл. 449 (629). Решенията се отнасятъ или до целия споръ между страните или само до 

часть отъ него. 

 

Съдътъ може да постанови частично решение по едно дело, когато за едно или за 

няколко отъ предявените въ исковата молба искания, или за една часть отъ предявеното 

искане, има признание отъ ответника или са събрани доказателствата, необходими за 

постановяване на решение. 

 

Същото важи и за случая, когато са събрани необходимите доказателства, било само 

по първоначалния искъ, било само по насрещния искъ. 

 

Частичното решение подлежи на обжалване и изпълнение по общия редъ и неговото 

постановяване не спира хода на делото по останалия споръ между страните. 

 

Чл. 629. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Решенията се отнасятъ до целия споръ 

между страните или само до часть отъ него. 

 

Съдътъ може да издаде частично решение по едно дело, когато за едно или няколко 

отъ исканията, предявени въ исковата молба, или за една часть отъ предявеното искане, 

има признание отъ ответника или са събрани доказателствата, необходими за издаване на 

решение. 

 

Същото важи и за случая, когато само по иска или само по насрещния искъ са събрани 

необходимите доказателства. 



 

Частичното решение подлежи на обтъжване и изпълнение на общо основание и 

неговото издаване не спира хода на делото по останалия споръ между страните. 

 

Чл. 450 (630). Съдътъ може да се произнесе съ предварително решение по 

основанието на иска, когато се оспорва както основанието, тъй и размерътъ на иска, и 

определянето на размера би изисквало значително време или средства и отлагане на 

делото. 

 

Също така, когато по едно дело се оспорва съществуването на едно право или на едно 

задължение съдътъ може да се произнесе съ предварително решение по тоя споръ, ако отъ 

неговото разрешение зависи изходътъ на делото и ако събирането на доказателствата по 

останалите спорни въпроси би изискало значително време или средства и отлагане на 

делото. 

 

Предварителните решения подлежатъ на обжалване по общия редъ. 

 

По подадената противъ предварителното решение въззивна и касационна жалба спира 

хода на делото по останалия споръ между страните. 

 

Чл. 630. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато се оспорва както и основанието, 

тъй и размера на иска и определението на размера изисква значително време или средства, 

съдътъ може да се произнесе съ предварително решение по основанието. 

 

Също така, когато по едно време се оспорва съществуването на едно право или на 

едно задължение; съдътъ може да се произнесе съ предварително решение по тоя споръ, 

ако отъ неговото разрешение зависи изхода на делото и ако събирането на доказателствата 

по останалите спорни въпроси би отнело значително време или средства. 

 

Предварителните решения подлежатъ на обжалване на общо основание, като както за 

апелативната и касационна жалби, тъй и въ апелативното и касационно производство се 

пазятъ сроковете, предвидени за дела, гледани по реда на съкратеното производство. 

 

Подадените противъ предварителните решения апелативни и касационни жалби 

спиратъ хода на делото по останалия споръ между страните. 

 

Чл. 451 (631). Когато ищецътъ се откаже отъ иска си при устните състезания, съдътъ 

отхвърля иска му съ решение, ако ответникътъ поиска това; въ противенъ случай, 

прекратява делото. 

 

Чл. 631. (Нов: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато ищецътъ се откаже отъ иска си при 

устните състезания съдътъ отхвърля иска му съ решение, ако ответникътъ поиска това, а 

въ противенъ случай - прекратява делото. 

 

Чл. 452 (632). Когато се свършатъ устните състезания и страните са налице, съдътъ ги 

поканва къмъ спогодба. Ако страните не се съгласятъ или по други причини спогодба не 

може да стане, съдътъ се оттегля на съвещание за постановяване на решение. 



Председательтъ на съда събира мненията на всички членове по реда на тяхното 

старшинство, като почва отъ най-младшия членъ. Своето мнение председательтъ обявява 

следъ мнението на всичките членове. 

 

Чл. 632. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато свършатъ устните състезания и 

страните са налице, съдът ги поканва къмъ спогодба. Ако страните не се съгласятъ или по 

други причини спогодба не може да стане, съдътъ се оттегля на съвещание за 

постановяване на решение. Председательтъ събира мненията на всичките членове по 

старшинство, като почва отъ най-младшия членъ. Своето мнение председательтъ обявява 

следъ мнението на всичките членове. 

 

Чл. 453 (633). Решението се постановява по болшинство на гласовете. 

 

Когато няма болшинство, това последното се образува чрезъ обединяване на 

мненията, които най-малко се различаватъ. При равенство на гласовете, надделява 

мнението, за което е далъ гласа си председательтъ. 

 

Чл. 633. Решението се постановява по вишегласие. Ако се случи равенство на 

гласовете, мнението на председателя надтегва. 

 

(Нова алинея на чл. 633 става чл. 634: З. отъ 16 юний 1922 год.). Когато последватъ 

повече отъ две мнения и не може да се състави ни болшинство, ни равенство на гласовете, 

то съдиите, които принадлежат къмъ мнението, което съединява въ себе най-малкото 

число гласове, обявяватъ кое отъ мненията, приети отъ по-голямото число членове, всякой 

единъ отъ тяхъ признава за по-справедливо, и тогава техните гласове се присъединяватъ 

къмъ едно отъ мненията, които са приети отъ по-голямото число членове. 

 

Чл. 454 (634). Решението на съда трябва да бъде основано върху преценка на всички 

представени по делото доказателства и изложени отъ страните доводи. 

 

Доколкото не съществуватъ особени правила за доказателствата, съдътъ отъ 

съвкупностьта на всички данни и доказателства, събрани при разглеждане на делото, 

решава по свободна преценка, кои отъ фактическите твърдения на страните трябва да се 

приематъ за верни и кои - не. 

 

(Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Въ мотивите на решението съдътъ 

излага накратко всички обстоятелства на делото и своята преценка на доказателствата и 

съществените доводи на страните. 

 

1) Стара ал. III на чл. 454 (634). Въ мотивите на решението съдътъ излага 

обстоятелствата на делото и своята преценка на доказателствата и доводите на страните. 

 

Чл. 634. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) Решението на съда трябва да бъде основано на 

представените по делото доказателства и на доводите, изложени отъ страните при устните 

състезания. 

 

До колкото не съществуватъ особени правила за доказателствата, съдът отъ 



съвкупностьта на всички данни и доказателства, събрани при разглеждане на делото, 

решава по свободна оценка, кои отъ фактическите твърдения на страните трябва да се 

приематъ за верни и кои - не. 

 

Въ мотивите на решението трябва да се посочатъ обстоятелствата и съображенията, 

които са били меродавни за убеждението на съда. 

 

Чл. 455 (635). Същностьта на решението се излага отъ съда писмено въ форма на 

резолюция. 

 

Резолюция трябва да съдържа: 

 

1) мястото, годината, месеца и деня на съдебното заседание; 

 

2) имената на съдиите, които са участвували въ постановяването на решението, и 

името на секретаря; 

 

3) съществената часть (диспозитива) на решението, въ която къмъ имената на 

страните се посочватъ и тяхното занятие и местожителство; 

 

4) допуска ли се предварително изпълнение на решението; 

 

5) на коя отъ страните се възлагатъ разноските; 

 

6) подлежи ли решението на обжалване, на какво, предъ кой съдъ, отъ кога и въ 

какъвъ срокъ. 

 

Точното изчисление на разноските може да се направи и съ отделно определение, 

което подлежи на обжалване заедно съ решението, като съдътъ може, преди произнасяне 

на решението, да поиска отъ страните да посочатъ, какви точно разноски са направили и на 

кои отъ тяхъ искатъ да бъде осъдена противната страна. Ако страните не отговорятъ на 

това искане на съда, те няматъ право да обжалватъ постановлението му относно 

разноските. 

 

Чл. 635. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Същностьта на решението съдътъ 

излага писмено (резолюция). 

 

Резолюцията трябва да съдържа: 

 

1) Годината, месеца и деня, когато е станало съдебно заседание; 

 

2) имената на съдиите, които са участвували въ решението; 

 

3) името, презимето и занятието на страните; 

 

4) повелителната часть (диспозитива) на решението; 

 



5) допускането на предварителното изпълнение; 

 

6) на коя отъ страните се възлагатъ разноските; 

 

7) подлежи ли решението на обжалване, на какво, предъ кой съдъ, отъ кого и въ 

какъвъ срокъ. 

 

Точното изчисление на разноските може да се направи и съ отделно определение, 

което подлежи на обжалване заедно съ решението, като съдътъ може, преди произнасяне 

на решението, да поиска отъ страните, подъ страхъ да изгубятъ правото да обжалватъ 

постановлението на съда за тяхъ, да посочатъ какви точно разноски са направили и на кои 

отъ тяхъ искатъ да бъде осъдена противната страна. 

 

Чл. 456 (636). Съдътъ прочита постановената по делото резолюция въ открито 

съдебно заседание. 

 

По сложни дела съдътъ може да отложи прочитането на резолюцията си най-много до 

7 дни. 

 

Мотивите, възъ основа на които е решено делото, трябва да бъдатъ изложени писмено 

най-късно въ двуседмиченъ срокъ отъ произнасяне на резолюцията. 

 

Както резолюцията, тъй и мотивите се подписватъ отъ състава на съда, който е 

решилъ делото. 

 

Чл. 636. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) Съдътъ прочита винаги въ открито 

съдебно заседание постановената по делото резолюция, като същевременно обявява и 

мотивите, на основание които е решено делото. 

 

Устно обявените мотиви се вписватъ въ протокола, който се държи за съдебното 

заседание. 

 

По сложни дела съдътъ може да отложи прочитането на резолюцията си до 8 дни. 

 

Въ такъвъ случай мотивите, на основание които е решено делото, могатъ да бъдатъ 

изложени и писмено. 

 

Както резолюцията, тъй и мотивите се подписватъ отъ състава на съда. 

 

Чл. 457 (638). Подаване на особени мнения, заявени при постановяване на решението, 

се допуска само въ течение на 7 дни отъ обявяването на резолюцията. 

 

Чл. 638. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Подаването на особени мнения, заявени 

при постановяване на решението, се допуска само въ течение на 7 дни отъ обявяването му. 

 

Чл. 458 (639). Съдътъ няма право нито да постановява решение за такива предмети, за 

които не е било предявено искане, нито да присъжда повече отъ онова, което са искали 



страните. 

 

Чл. 639. Съдътъ няма право нито да постановява решения за такива предмети, за 

които не е било предявено искане, нито да присъжда повече отъ онова, което са искали 

тъжещите се. 

 

Чл. 459 (642). Определението трябва да съдържа: 1) посочване на делото, по което то 

е постановено; 2) какво се постановява съ него и 3) съображенията, възъ основа на които 

то е постановено. 

 

Мотивите, ако не са обявени веднага, се написватъ най-късно въ седемъ дни следъ 

произнасянето на определението. 

 

Чл. 642. (Измененъ З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ определението трябва да се показва 

делото, по което то е станало, и да се изложи същностьта на определението и 

съображенията, на основание които то е издадено. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определенията се приготвятъ не по-късно отъ 

петь дни. 

 

Чл. 460 (644). Страните по делата могатъ да четатъ решенията и определенията въ 

канцеларията на съда. Те могатъ да взематъ преписи или извлечения отъ тяхъ. 

 

Чл. 644. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Съдещите се могатъ да четатъ 

решенията и определенията въ канцеларията на съда. Те могатъ също да взематъ преписи 

или извлечения отъ тяхъ, както и преписъ отъ другите книжа. 

 

Чл. 461 (645). Въ случаите, въ които законътъ говори за съобщаване на страните 

преписъ отъ решението или отъ определението, тези съобщения се извършватъ по искане 

на заинтересуваната страна, която внася и разноските за тяхъ. Съдътъ, обаче е дълженъ да 

извърши тези съобщения служебно, ако такова искане не бъде направено въ течение на три 

месеци отъ произнасянето на решението или на определението. За разноските по тяхъ, ако 

не бъдатъ внесени до изтичане на срока за обжалване съобщеното решение или 

определение се издава служебно изпълнителенъ листь. 

 

Чл. 645. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ всички случаи, гдето закона говори 

за съобщение на страните преписъ отъ решението, това става като имъ се съобщи преписъ 

отъ резолюцията по делото, а въ тези, гдето се говори за съобщение преписъ отъ 

определението, това става като въ съобщението или въ приложение къмъ него се яви 

същностьта (диспозитива) на определението. 

 

Тези съобщения се извършватъ по искане на заинтересуваната страна, която внася и 

разноските на тяхъ. Съдътъ, обаче, е дълженъ ако такова искане не бъде направено до 

единъ месецъ отъ произнасянето на решението или определението, когато то е издадено 

отъ мировия съдия, до два месеци, когато е издадено отъ окръжния съдъ, и до три месеци, 

когато е издадено отъ апелативния съдъ, да извърши съобщенията служебно. За разноските 

по тяхъ се издава изпълнителенъ листь. 



 

Чл. 462. Ако лицето, на което се връчва преписътъ отъ решението или отъ 

определението, откаже да го получи, връчительтъ поканва двама местни полицейски 

служители, които познаватъ лицето, и въ тяхно присътствие го поканва да получи преписа. 

Ако и въ този случай последва отказъ, това се отбелязва върху съобщението и се 

удостоверява съ подписите на свидетелите. По този начинъ преписътъ се счита за 

съобщенъ. 

 

Чл. 463 (646). Преписътъ отъ решението и извлечението отъ определението се 

подписватъ отъ председателя и се приподписватъ отъ секретаря на съда. 

 

Чл. 646. Преписътъ и извлечението се подписватъ отъ председателя и се 

приподписватъ отъ секретаря. 

 

ДЯЛЪ II 

Неприсъствено решение 
 

Чл. 464 (647). Когато въ назначеното за гледане на делото заседание не се яви едната 

отъ страните или не се явятъ и двете страни, пазятъ се следните правила: 

 

1) ако не се яви ответникътъ, ищецътъ може да оттегли иска си или може да моли да 

се даде ходъ на делото и да се издаде неприсъствено по отношение на ответника решение; 

 

2) ако не се яви ищецътъ, ответникътъ може да иска прекратяване на делото и 

осъждане на ищеца да му плати съдебните и за водене на делото разноски, а също и 

пътните и дневните за явяването му въ съда или може да моли да се даде ходъ на делото и 

да се издаде неприсъствено по отношение на ищеца решение; 

 

3) ако не се явятъ и двете страни, делото се прекратява; 

 

4) ако някоя отъ страните е заявила, щото делото да се гледа въ нейно отсътствие, въ 

такъвъ случай съдътъ разглежда делото и издаденото решение се счита за присъствено по 

отношение на страната, която е направила това заявление. 

 

Чл. 647. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ случай, че едната или и двете страни 

не се явяватъ въ назначеното за гледане на делото заседанието, пазятъ се следните 

правила: 

 

1) ако не се яви ответникътъ, ищецътъ, може да оттегли иска си или може да моли да 

се даде ходъ на делото и да се издаде неприсъствено по отношение на ответника решение; 

 

2) ако не се яви ищецътъ, ответникътъ може да иска прекратяване на делото и 

осъждане ищеца да му плати съдебните разноски и пътни и дневни за явяването му въ 

съдътъ или може да моли да се даде ходъ на делото и да се издаде неприсъствено по 

отношение на ищеца решение; 

 



3) ако не се явятъ и двете страни, делото се прекратява; 

 

4) ако някоя отъ страните е заявила, щото делото да се гледа въ нейно отсътствие, то 

се разглежда, а издаденото решение се счита за присъствено спрямо направилата това 

заявление страна. 

 

Определението, съ което делото се прекратява, може да се обтъжи съ частна жалба. 

Определението, съ което искането за прекратяване е оставено безъ последствие, не 

подлежи на никакво обжалване. 

 

Чл. 465 (647). Противъ определението, съ което делото се прекратява, може да се 

подава частна жалба. Определението, съ което искането за прекратяване не е уважено, не 

подлежи на обжалване. 

 

Чл. 647. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ случай, че едната или и двете страни 

не се явяватъ въ назначеното за гледане на делото заседанието, пазятъ се следните 

правила: 

 

1) ако не се яви ответникътъ, ищецътъ, може да оттегли иска си или може да моли да 

се даде ходъ на делото и да се издаде неприсъствено по отношение на ответника решение; 

 

2) ако не се яви ищецътъ, ответникътъ може да иска прекратяване на делото и 

осъждане ищеца да му плати съдебните разноски и пътни и дневни за явяването му въ 

съдътъ или може да моли да се даде ходъ на делото и да се издаде неприсъствено по 

отношение на ищеца решение; 

 

3) ако не се явятъ и двете страни, делото се прекратява; 

 

4) ако някоя отъ страните е заявила, щото делото да се гледа въ нейно отсътствие, то 

се разглежда, а издаденото решение се счита за присъствено спрямо направилата това 

заявление страна. 

 

Определението, съ което делото се прекратява, може да се обтъжи съ частна жалба. 

Определението, съ което искането за прекратяване е оставено безъ последствие, не 

подлежи на никакво обжалване. 

 

Чл. 466 (647а). Ищецътъ, чието дело се прекрати, има право да го възобнови, като 

подаде молба за това, придружена съ преписи за противната страна, не по-късно отъ една 

година отъ издаване на определението за прекратяване и като заплати нови съдебни мита. 

Въ тоя случай производството на първоначалната искова молба се продължава, обаче, 

давностьта се счита за прекъсната само отъ датата, въ която молбата за възобновяване на 

делото е постъпила въ съда. 

 

Чл. 647а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ищецътъ, чието дело се прекрати, има 

право да го възобнови, като подаде заявление за това, придружено съ преписи за 

противната страна и нови съдебни мита, не по-късно отъ една година отъ издаване на 

определението за прекратяване. Въ тоя случай производството по първоначалната искова 



молба се продължава, обаче производството прекъсва давностьта само отъ датата на 

остъпване въ съда молбата за възобновяване. 

 

Чл. 467 (648). Ако въ определения въ призовката часъ на заседанието по делото, не се 

яви една отъ страните или не се явятъ и двете страни, съдътъ преминава къмъ разглеждане 

на останалите дела, по които страните са се явили. Ако няма такива дела, съдътъ започва 

разглеждането на делата безъ огледъ на това, дали страните не са се явили. 

 

Чл. 648. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Ако една отъ страните или и двете не се 

явятъ въ заседанието въ часа определенъ въ призовките, то към разглеждането на делото 

имъ съда пристъпва след свършването на другите дела, назначени за разглеждане. 

 

Чл. 468 (649). Ако съдътъ въ деня на заседанието узнае, по какъвто и да е начинъ, че 

причините за неявяването на ищеца или на ответника, или на техните повереници, са били 

някои непреодолими препятствия, или че призовката за призоваването не е била навреме 

връчена на неявилата се страна, той отлага разглеждането на делото за друго заседание, 

което не трябва да бъде по-късно отъ три месеци следъ деня на предходното заседание. 

 

Неявилата се по такива извинителни причини страна може, ако производството е било 

прекратено, да иска възобновяването му по реда, предвиденъ въ чл. чл. 509 и 510. 

 

Чл. 649. Ако съдът узнае по какъвто и да е начинъ, въ деня на заседанието, че 

причините и неявяването на ищеца или на ответника и на техните повереници са били 

някои непреодолими препятствия, или че призовката за призоваването не е била на време 

предадена на неявилия се, тогава отлага разглеждането на делото и назначава на тъжещите 

се новъ срокъ за явяване. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Неявилата се по такива извинителни причини 

страна може, ако производството е било прекратено, да иска възобновяването му по реда 

на чл. чл. 692 и 693. 

 

Чл. 469 (651). Ответникътъ, който е стигналъ въ съда до оттеглянето му за 

постановяване на резолюцията, допуска се да даде устни обяснения. Постановеното следъ 

това решение не се счита неприсъствено. 

 

Чл. 651. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ответникътъ, който е стигналъ въ съда 

до оттеглянето му за постановяване резолюция, допуска се да даде устни обяснения. 

Постановеното следъ това решение не се счита задочно. 

 

Чл. 470 (653). Когато въ делото участвуватъ няколко ищци или ответници, за които 

предметътъ на спора съставлява общо право или общо задължение, въ такъвъ случай, ако 

някой отъ тяхъ се е явилъ въ назначеното за гледане на делото заседание или е заявилъ, 

щото делото да се гледа въ негово отсътствие, а другарите му отсътствуватъ, 

постановеното решение се счита за присъствено и спрямо неявилите се негови другари. 

 

Чл. 653. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато въ делото участвуватъ няколко 

ищци или ответници, предметъ на препирнята, за които съставлява общо право или общо 



задължение, ако някои отъ тяхъ са налице или са заявили, щото делото да се гледа въ тяхно 

отсъствие, а другарите имъ отсътствуватъ, то постановеното решение се счита за 

присъствено и спрямо неявилите се другари. 

 

ДЯЛЪ III 

Предварително изпълнение на решенията 
 

Чл. 471 (654). Неокончателните решения на областния съдъ не се привеждатъ въ 

изпълнение, ако въ тяхъ не е постановено, че те подлежатъ на предварително изпълнение. 

 

Чл. 654. Решението на окръжния съдъ, до встъпването му въ законна сила, не се 

привежда въ изпълнение, ако въ него не е постановено за предварителното му изпълнение. 

 

Чл. 472 (655). Предварително изпълнение на решението се допуска само по молба на 

страната, която печели делото, въ следните случаи: 

 

1) когато е присъдено искане било по документъ, извършенъ или заверенъ по 

нотариаленъ редъ, било по частенъ документъ, признатъ отъ страната срещу която е 

представенъ; 

 

2) когато съ решението се постановява, щото наемательтъ, за когото е изтекълъ 

срокътъ на наема, да изпраздни или да предаде наетия имотъ. 

 

3) когато решението е основано на самопризнание на страната или на решителна 

клетва; 

 

4) когато, споредъ особените обстоятелства на делото, забавянето на изпълнението на 

решението може да причини значителна вреда на страната, въ полза на която то е 

постановено или когато самото изпълнение може да стане невъзможно; 

 

5) когато съ решението се присъжда прехрана и тази прехрана се дължи за времето 

подиръ предявяване на иска, а също и за тримесечието, което е предшествувало 

предявяването на иска; 

 

6) когато основанието на иска е било признато съ предварително решение, влязло въ 

законна сила, и се обжалва последващото решение. 

 

Чл. 655. Предварително изпълнение на решението се допуска не инакъ освенъ по 

молба на тъжещия се въ следващите случаи: 

 

1) когато е присъдено искане по актъ, който е извършенъ или засвидетелствуванъ по 

нотариаленъ редъ неоспоренъ въ подлинностьта, или по домашенъ актъ, признатъ отъ 

страната, срещу която е представенъ; 

 

2) когато, следъ изтичането на срока за наемъ, наемательтъ е задълженъ по решението 

да изпраздни или да предаде наетиятъ имотъ; или когато съ решението е постановено да се 



предаде имота, който се незаконно владее; 

 

3) когато, по срокъ за личенъ наемъ, съ решението се постановява, щото наемательтъ 

да отпустне находящи се у него на служба и на работа, или когато на последния е 

предоставено да напустне наемателя си. 

 

4) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато решението е основано на 

самопризнание на страната. 

 

5) когато, по особени обстоятелства на делото, забавянето въ изпълнението на 

решението може да принесе значителенъ ущърбъ на тъжещия се, въ полза на когото е 

постановено решението или когато самото изпълнение може да стане невъзможно. 

 

6) (Новъ пунктъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато решението присъжда прехрана и 

тази прехрана се дължи за времето подиръ предявяването на иска и за тримесечието, което 

е предшествувало предявяването на иска; 

 

7) (Новъ пунктъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) Когато основанието на иска е било 

припознато съ предварително решение, влязло въ законна сила, и се обжалва 

последващето решение. 

 

Чл. 473 (656). Предварителното изпълнение на решението на основание т. 4 отъ 

предходния членъ се допуска само като се изисква обезпечение отъ страната, която моли 

за изпълнението. Въ случаите, посочени въ т. т. 1, 2, 3 и 6 на същия членъ зависи отъ 

преценката на съда дали да допустне предварително изпълнение съ или безъ обезпечение. 

Въ всеки случай, обаче, искането за представяне на обезпечение трябва да бъде направено 

отъ заинтересуваната страна. Размерътъ и видътъ на обезпечението се определя отъ съда. 

 

Чл. 656. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Предварително изпълнение на 

решението, на основание 5 пунктъ отъ горния (655) членъ, се допуска само като се изиска 

обезпечение отъ страната, която моли за изпълнение. А въ случаите, показани въ пунктове 

1, 2, 3, 4 и 7 отъ същия членъ, отъ съда зависи да допустне предварително изпълнение съ 

или безъ обезпечение. 

 

Въ всеки случай обезпечението се иска отъ заинтересуваната страна. 

 

Чл. 474 (657). На предварително изпълнение подлежи, по преценка на съда, 

решението въ всичките му части или само въ някои негови части, ако по тяхъ може да 

стане отделно изпълнение. 

 

Чл. 657. На предварително изпълнение подлежи, по усмотрение на съда, решението 

въ всичките си части или само въ някои части, ако по тяхъ, може да стане отделно 

изпълнение. 

 

Чл. 475 (658). Предварително изпълнение не се допуска даже съ обезпечение, когато 

за страната, срещу която то се иска, може да последва отъ него такава вреда, която не 

подлежи на точна парична оценка и поради това не може да бъде обезпечена отъ другата 



страна. 

 

Предварително изпълнение не се допуска и на решения, които са постановени 

противъ държавното съкровище. 

 

Чл. 658. Предварително изпълнение, което се иска даже съ обезпечение, не се 

допуска, когато за страната, срещу която се иска изпълнение, може да последва отъ 

изпълнението такава вреда, която не подлежи на точна парична оценка и поради това не 

може да бъде отъ другата страна обезпечена. 

 

Предварително изпълнение не се допуска и на решения, които са постановени 

противъ държавното съкровище. 

 

Чл. 476 (659). Ако страната не е молила областния съдъ за предварително изпълнение 

на решението, тя може да подаде молба за това въ апелативния съдъ, който съобщава 

преписъ отъ нея на противната страна и се произнася по нея независимо отъ 

постановяването на решение по съществото на делото. 

 

Чл. 659. Ако страната не е молила окръжния съдъ за предварителното изпълнение на 

решението, тя може да представи молба за това въ апелативния съдъ, който я съобщава на 

противната страна и я решава независимо отъ постановлението на решението по същество 

на делото, споредъ правилата за разрешението на частните молби и за изпълнението на 

решенията. 

 

Чл. 477 (660, 661). Осъдениятъ може да спре предварителното изпълнение, като 

представи нуждното обезпечение, което трябва да се състои отъ налични пари, или отъ 

държавни или гарантирани отъ държавата ценни книжа по пазарната имъ цена, намалена 

съ 20 % или отъ недвижимъ имотъ, служащъ за изключително удовлетворение на иска. 

 

Това обезпечение, когато се състои въ налични пари, се депозира, като залогъ, въ 

Българска земеделска банка, Българската централна кооперативна банка или 

кредитираните отъ нея пряко или непряко популярни банки, като издадено отъ тяхъ 

удостоверение се предава на съда и се прилага къмъ делото. 

 

Чл. 660. Осъдениятъ може да отклони предварителното изпълнение, като представи 

обезпечението, което трябва да се състои отъ налични пари или отъ такива ценни книжа, 

които по усмотрение на съда, съставляватъ достатъчно обезпечение. 

 

Чл. 661. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Представеното споредъ горния (660) 

членъ обезпечение се депозира въ съда или въ българските държавни банки, въ който 

случай издаденото отъ тяхъ удостоверение се предава на съда. 

 

Глава ХIХ 

Протоколите на съдебните заседания 
 

Чл. 478 (у. с. 501, 502 и 503). За всяко разгледвано въ съдебно заседание дело се 



съставя отъ секретаря при съда особенъ протоколъ, въ който се отбелязва: 

 

1) мястото и времето на заседанието, съ посочване часа на отварянето и затварянето 

му; 

 

2) имената на съдиите, които са присъствували въ заседанието, а също и името на 

секретаря; 

 

3) нумерътъ и предметътъ на делото, което се е разгледвало въ заседанието; 

 

4) страните по делото и техните повереници или представители; 

 

5) свидетелите, които са били разпитани, и вещите лица, които са дали заключението 

си; 

 

6) изявленията на страните, за които те са молили да бъдатъ вписани въ протокола, а 

също и исканията имъ; 

 

7) определенията на съда. 

 

Освенъ това въ протокола се записва същественото отъ показанията на свидетелите и 

на другите разпитани по делото лица, като страните могатъ да указватъ, какво отъ тези 

показания да бъде вписано въ протокола и кои изрази да бъдатъ буквално възпроизведени 

въ него. 

 

Отъ устните състезания на страните въ протокола се отбелязватъ само исканията и 

възраженията, които те правятъ, и доказателствата и законите на които се основаватъ. 

 

У. с. чл. 501. За всяко разглеждане въ съдебното заседание дело се съставя отъ 

секретаря или отъ неговия помощникъ особенъ протоколъ. 

 

У. с. чл. 502. Въ протокола на съдебното заседание се означаватъ: 

 

1) времето и мястото на заседанието, съ показване, въ кой именно часъ то е било 

отворено и затворено; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 6 ноемврий 1922 год.) имената на съдиите, прокурора и 

секретаря, които са присъствували въ заседанието; 

 

3) предметътъ на делото, което се е разгледвало въ заседанието; 

 

4) участвуващите въ делото лица, а именно: подсъдимите съ техните защитници, 

граждански ищци или частни обвинители съ техните повереници или представители; 

 

5) свидетелите, които са били разпитани въ заседанието, и вещите люди, които са 

представили обясненията си; 

 



6) всичките действия, които са станали въ заседанието, по този именно редъ, по който 

са се вършили, и 

 

7) бележките и възраженията относително до реда на всяко действие съ кратко 

показание какви определения са постановени отъ съда по тези предмети. 

 

У. с. чл. 503. (Изменена: З. отъ 4 мартъ 1911 год.) Протоколъ на съдебно озаседание 

трябва да бъде така съставенъ, щото отъ него да може да се види целия ходъ на делото 

предъ съда и да може да се удостовери отъ него, че съ съблюдени ония правила, 

нарушението на които съставлява поводъ за отменение на присъдата. 

 

Освенъ това, въ протокола се записватъ подробно и точно показанията на свидетелите 

и на другите разпитани по дело лица. 

 

Чл. 479 (у. с. 503). Въ заседанието протоколътъ се пише подъ надзора на председателя 

на съда. Когато намери за нуждно, председательтъ заповядва какво да се впише въ 

протокола и какво, като нямащо значение за решаването на делото, да не се вписва. 

 

Протоколътъ трябва да бъде така съставенъ, че отъ него да може да се вижда целиятъ 

ходъ на делото предъ съда и да може да се удостовери, че са спазени онези правила, 

нарушението на които съставлява поводъ за касиране на решението. 

 

У. с. 503. (Измененъ: З. отъ 4 мартъ 1911 год.) Протоколътъ на съдебното заседание 

трябва да бъде така съставенъ, щото отъ него да може да се види целия ходъ на делото 

предъ съда и да може да се удостовери отъ него, че са съблюдени ония правила, 

нарушението на които съставлява поводъ за отменение на присъдата. 

 

Освенъ това, въ протокола се записватъ подробно и точно показанията на свидетелите 

и на другите разпитани по дело лица. 

 

Чл. 480. По искане на някоя отъ страните по делото, направено преди първото по 

делото съдебно заседание, съдътъ допуска държането на пъленъ стенографски протоколъ 

за цялото дело или са часть отъ него отъ единъ или повече стенографи, признати отъ 

Министерството на правосъдието споредъ особенъ правилникъ, които предварително 

полагатъ клетва като вещи лица. Този протоколъ, подписанъ отъ съда и стенографите се 

прилага къмъ делото и има значение на съдебенъ протоколъ. Разноските за стенографите 

се определятъ отъ съда и предварително се внасятъ отъ страната, която е искала държането 

на стенографски протоколъ, и оставатъ въ нейна тежесть. 

 

Ако ли пъкъ държането на стенографски протоколъ е допуснато по искането на двете 

страни, разноските се внасятъ отъ тяхъ по наполовина. 

 

Чл. 481 (у. с. 505, 504). Протокольтъ на съдебното заседание трябва да бъде написанъ 

безъ остъргвания. Поправките и прибавките трябва да се уговорятъ педи подписите на 

лицата, които споредъ закона го подписватъ. 

 

Протоколътъ се подписва отъ състава на съда и се приподписва отъ секретаря. 



 

У. с. 505. Протоколътъ на съдебното заседание трябва да е написанъ безъ остъргване. 

Поправките и преписките в него се споменуватъ предъ подписа на съдиите. 

 

У. с. чл. 504. (Измененъ: З. отъ 4 мартъ 1911 год.) Протоколътъ на съдебното 

заседание се подписва отъ съдията-докладчикъ и се приподписва отъ секретаря. 

 

Чл. 482 (637, у. с. 506). Протоколътъ на съдебното заседание трябва да се изготви най-

късно въ течение на седемъ дни отъ деня на разглеждане на делото. Но, ако при 

произнасяне на резолюцията се предвижда, че този срокъ ще бъде недостатъченъ, съдътъ 

може да определи и по-дълъгъ срокъ, за което веднага обявява на страните. 

 

Ако протоколътъ не бъде изготвенъ въ определения срокъ, председателствуващиятъ 

състава на съда определя новъ срокъ за изготвянето му и следи за неговото спазване. При 

провинени отъ страна на секретаря, той внася въпроса въ съда за възбуждане на 

дисциплинарно преследване. 

 

Чл. 637. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Протоколътъ на съдебното заседание 

трябва да се приготви до 5 дни отъ разглеждането на делото. За всичко останало относно 

протоколите се прилагатъ правилата на чл. чл. 501 - 505, 506, ал. 2 - 508 отъ закона за 

углавното съдопроизводство.  

 

У. с. чл. 506 (Измененъ: З. отъ 4 мартъ 1911 год.) Протоколътъ на съдебното заседание 

трябва да се изготви до 5 дни отъ деня на разглеждането на делото. Но ако при 

произнасянето на резолюцията се предвижда, че този срокъ поради сложностьта на делото 

ще бъде недостатъченъ, съдътъ може да определи и по-дълъг срокъ, за което веднага 

обявява на страните. 

 

Участвуващите въ делото лица могатъ, въ течение на три дни отъ определената за 

изготвяне на протокола дата, съ писмено заявление, да правятъ бележки, че въ последния 

извършените действия и дадените предъ съда показания не са точно записани, и да искатъ 

нуждната, споредъ тяхъ, поправка. 

 

Чл. 483 (у. с. 506, 507). Страните по делото могатъ въ течение на три дни отъ 

последния денъ на срока, определенъ за изготвянето на протокола, съ писмено заявление 

да правятъ бележки за констатираните отъ тяхъ въ протокола непълни, неточни или 

погрешни отбелязвания на станалите въ съдебното заседание действия, на направените отъ 

страните изявления, на дадените отъ свидетелите показания или на представените отъ 

вещите лица заключения. 

 

Съдътъ разглежда тези бележки и се произнася по тяхъ. Неговото мнение се записва 

върху заявлението на страната и се подписва отъ съдиите, които са участвували при 

разглеждане на делото. 

 

У. с. чл. 506. (Измененъ: З. отъ 4 мартъ 1911 год.) Протоколътъ на съдебното 

заседание трябва да се изготви до 5 дни отъ деня на разглеждането на делото. Но ако при 

произнасянето на резолюцията се предвижда, че този срокъ поради сложностьта на делото 



ще бъде недостатъченъ, съдътъ може да определи и по-дълъг срокъ, за което веднага 

обявява на страните. 

 

Участвуващите въ делото лица могатъ, въ течение на три дни отъ определената за 

изготвяне на протокола дата, съ писмено заявление, да правятъ бележки, че въ последния 

извършените действия и дадените предъ съда показания не са точно записани, и да искатъ 

нуждната, споредъ тяхъ, поправка. 

 

У. с. чл. 507. Подиръ разгледването на тези бележки, съдътъ постановява за тяхъ 

своето мнение, което се подписва отъ съдиите и се приподписва отъ секретаря. 

 

Чл. 484 (у. с. 508). Установените отъ закона правила за съдопроизводството, за 

спазването на които не е отбелязано въ протокола, се считатъ за нарушение. 

 

У. с. чл. 508. Установените форми и обряди на съдопроизводството, за спазването на 

които няма удостоверение въ протокола на съдебното заседание, признаватъ се за 

нарушени. 

 

КНИГА ТРЕТА 

Обжалване на съдебните решения и определения 
 

Глава I 

Въззивно обжалване 
 

ДЯЛЪ I 

Подаване на въззивна жалба 
 

Чл. 485 (662). Противъ всяко решение на областния съдъ, като първа инстанция, 

страните иматъ право да подаватъ въззивна жалба. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Решенията на областния съдъ, постановени 

по спорове, разрешени възъ основа: 1) само на самопризнание; 2) само на решителна 

клетва, и 3) само на записъ на заповедъ на друго или само на записъ на запоедъ и на друго 

или само на друго писмено доказателство, когато истинностьта на тия доказателства не е 

била оспорена, подлежатъ само на касационно обжалване. 

 

Постановлението на съда относно съдебните и за водене на делото разноски може да 

се обжалва, само ако някоя отъ страните е подала въззивна жалба по съществото на делото. 

 

Чл. 662. Срещу всяко решение на окръжния съдъ, по същество на делото, страните 

иматъ право да подаватъ въззивна жалба. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Постановлението на съда относно съдебните и 

по водене на делото разноски може да се обжалва, само ако някоя отъ страните е подала 



жалба по съществото на делото. 

 

Чл. 486 (663, 666). Въззивната жалба е писмена и се подава чрезъ съда, който е 

постановилъ решението. 

 

Въ въззивната жалба не могатъ да се предявяватъ нови искания, но се допускатъ нови 

средства за защита и нови доказателства. Не се смята, че се предявява ново искане, ако 

въззивникътъ търси приръстите на спорния предметъ или лихвите, които са нарастнали 

презъ време на производството по делото, или иска равноценностьта на отчуждения или 

изгубения имотъ, който съставлява предмета на делото. 

 

Чл. 663. Въззивната жалба се подава въ съда, който е постановилъ решението. Тя 

трябва да е писмена. 

 

Чл. 666. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ въззивната жалба не могатъ да се 

заявяватъ нови искания, но се допускатъ нови средства за защита и нови доказателства. Не 

се смята ново искане, ако въззивникътъ търси приращенията на спорния предметъ или 

лихвите, които са нарастнали въ време на производството на делото, или иска ценностьта 

на отчуждения или изгубения имотъ, който съставлява предмета на делото. 

 

Чл. 487 (664). Въ въззивната жалба трябва да се посочва: 

 

1) областниятъ съдъ, чрезъ който я се подава, и апелативниятъ съдъ до който се 

отправя; 

 

2) обжалваното решение на съда; 

 

3) името, презимето и местожителството на въззивника. 

 

4) (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) точно указание отъ коя часть на решението 

е недоволенъ и на какво основание; 

 

5) новите доказателства, които въззивникътъ иска да представи при разглеждане на 

делото въ апелативния съдъ; 

 

6) въ какво се заключва искането на въззивника. 

 

Когато въ въззивната жалба се посочватъ нови писмени доказателства, те трябва да 

бъдатъ представени съ нея въ оригиналъ, преписъ, заверенъ отъ страната, или извлечение, 

освенъ ако представянето имъ е невъзможно по независящи отъ въззивника причини. 

 

Въззивната жалба трябва да бъде приподписана саморъчно отъ адвокатъ следъ 

подписа на въззивника. Въ случая има приложение и наредбата на последната алинея на 

чл. 88 . 

 

Чл. 664. Въ въззивната жалба трябва да е означено и обяснено: 

 



1) а) апелитивниятъ съдъ, до който се адресира жалбата; б) обжалваното решение на 

съда; в) името, презимето и местожителството, както на въззивника, тъй и на противната 

страна, и г) подписа на въззивника или на неговия повереникъ; 

 

2) срещу цялото ли решение се подава въззивна жалба или само срещу някои негови 

части и срещу кои именно; 

 

3) съ какви обстоятелства на делото или съ кои закони или обичаи се оборва 

правилностьта на решението, и 

 

4) въ какво се заключава искането на въззивника. 

 

1) Старъ п. 4, ал. I на чл. 487 (664). Срещу цялото ли решение се подава въззивната 

жалба или само срещу някои негови части и срещу кои именно. 

 

Чл. 488 (665). Къмъ въззивната жалба се прилагатъ толкова преписи отъ нея и отъ 

приложенията й, колкото са лицата, които участуватъ въ делото като противна страна. 

 

Чл. 665. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.*) При въззивната жалба се прилагатъ 

толкова преписи отъ нея, колкото са лицата, противъ които се подава въззива. 

 

*) По закона за бюджета отъ 13 априлъ 1922 год. въ стария текстъ е заличена фразата: 

"преписъ отъ обжалваното решение". 

 

Чл. 489 (667, 668). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Въззивната жалба се 

подава въ месеченъ срокъ отъ деня на съобщението на страните, че решението е 

приготвено, или отъ обнародване на съобщението, когато е неизвестно местожителството 

на страната. 

 

Чл. 667. Срокътъ за подаване въззивната жалба срещу решенията е: за дела, които се 

разглеждатъ по съкратенъ редъ и за търговски дела - две недели, а за всички други дела - 

единъ месецъ. 

 

Чл. 668. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Срокътъ за апелъ срещу решенията се 

брои отъ деня на произнасяне на решението, когато то е присъствено, или отъ 

съобщението на страната, ако е неприсъствено, или отъ обнародването му, когато е 

неизвестно местожителството на страната. 

 

2) Старъ чл. 489 (667, 668). Въззивната жалба се подава въ месеченъ срокъ отъ деня на 

произнасяне на решението, когато то е присътствено, или отъ съобщаването му на 

неприсъствувалата страна, когато е неприсъствено, или отъ обнародването му, когато е 

неизвестно местожителството на страната. 

 

Чл. 490 (670). Течението на въззивните срокове се спира по право въ случаите и по 

основанията, предвидени въ чл. 435, т. 2, по отношение на оная отъ страните, за която е 

настъпило събитието, което спира течението на срока, а така също и тогава, когато умре 

или стане неправоспособенъ повереникътъ, който е водилъ делото или комуто е било 



съобщено решението. 

 

Те захващатъ отново да текатъ само следъ като решението бъде връчено на 

правоприемниците на умрелия или на законните представители на умоповредения, или на 

поставения подъ запрещение, или пъкъ лично на страната, когато нейниятъ повереникъ, за 

който е речъ въ ал. I, е умрялъ или е станалъ неправоспособенъ. 

 

Чл. 670. Течението на въззивните срокове се спира по право въ случаите и по 

основанията, предвидени въ чл. 613, п. 2, относително тогози отъ съдещите се, за когото е 

настъпило събитието, което спира течението на срока. 

 

Те захващатъ отново да текатъ само следъ връчване решението на правоприемниците 

на умрелия или на законните представители и лично на тъжещия се, въ случай че 

повереникътъ му умре или стане неправоспособенъ. 

 

Чл. 491 (671). Въ случай на смърть на страната, решението се връчва на всички 

наследници. 

 

Срокътъ въ този случай захваща да тече отново отъ деня, въ който се свършватъ 

сроковете за съставяне на описъ или за приемане или за отказване отъ наследството (чл. 

чл. 214 и 216 отъ закона за наследството ), ако решението е било връчено преди изтичането 

на тези срокове. 

 

Чл. 671. Въ случай на смърть на тъжащия се решението може да се връчи на всичките 

наследници съвкупно, безъ обозначение имената и презимената имъ, въ местожтелството 

на умрелия. 

 

Срокътъ въ този случай захваща да тече отново отъ деня въ който се свършватъ 

сроковете за съставяне описъ и за размислюване (чл. чл. 214 и 216 отъ закона за 

наследството ), ако решението е било връчено преди изтичането на тези последните 

срокове. 

 

Чл. 492 (672). Въ случаите, посочени въ чл. чл. 490 и 491, съдътъ заедно съ връчване 

на решението определя на заинтересуваните такъвъ срокъ за подаване на въззивна жалба, 

какъвто е оставалъ на умрелия отъ деня на неговата смърть; но ако е оставало по-малко 

отъ две седмици, въ такъвъ случай съдътъ определя двуседмиченъ срокъ. 

 

Чл. 672. Въ случаите, показани въ чл. чл. 670 и 671 за подаване въззивъ, се туря 

срокъ, който е останалъ отъ деня на смъртьта на умрелия, ако му е останало не по-малко 

отъ две недели; въ противенъ случай се назначава двунеделенъ срокъ. 

 

Чл. 493 (673). Въззивната жалба, по разпореждане на председателя на областния съдъ, 

се оставя безъ движение за което на въззивника се изпраща съобщение: 

 

1) когато тя не е облепена съ марки споредъ правилата за гербовия налогъ; 

 

2) когато къмъ жалбата не са приложени съдебните мита; 



 

3) когато е подадена отъ пълномощникъ, който въ деня на подаването й е ималъ 

пълномощно, но не го е приложилъ къмъ нея; 

 

4) когато не са приложени нуждното число преписи отъ нея и отъ приложенията й; 

 

5) когато не е приподписана отъ адвокатъ. 

 

Въззивникътъ може, до изтичане на въззивния срокъ, да поправи опущението, поради 

което жалбата му е оставена безъ движение. Но ако отъ деня на получаването на 

съобщението за това опущение до изтичането на въззивния срокъ, са останали по-малко 

отъ седемъ дни, или пъкъ ако съобщението е получено следъ изтичане на въззивния срокъ, 

въ такъвъ случай въззивникътъ може да поправи казаното опущение въ седмодневенъ 

срокъ, считанъ отъ деня на връчването на собщението. 

 

Чл. 673. (Първата алинея изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въззивната жалба, по 

разпореждане на председателя, се оставя безъ движение, за което въззивникътъ се 

известява съ обявление: 

 

1) когато тя не е облепена съ марки по правилата за гербовия сборъ; 

 

2) когато къмъ жалбата не са приложени съдебните мита, и 

 

3) когато не са приложени преписи отъ въззива въ потребното число екземпляри. 

 

За представяне гербовия сборъ и неприложените при въззива мита или преписи на 

молителя се определя срокъ до изтичането на въззивния; но ако той е останалъ по-малко 

отъ седемъ дни, то седмодневанъ, считанъ отъ деня на връчването на обявлението за 

оставяне на жалбата безъ движение. 

 

Чл. 494 (673а). Въззивната жалба се повръща по разпореждане на председателя на 

областния съдъ: 

 

1) когато е подадена подиръ изтичането на законния срокъ; 

 

2) когато не е написана на български езикъ, или не е подписана отъ въззивника; 

 

3) когато въ срока, посоченъ въ втората алинея на предходния членъ, не се внесатъ 

гербовиятъ налогъ, съдебните мита и берии, не се представятъ нуждните преписи отъ 

жалбата и отъ приложенията й, или тя не се приподпише отъ адвокатъ. 

 

Противъ разпореждането на председателя на съда за връщането на въззивната жалба 

се допуска подаване на частна жалба. 

 

Чл. 673а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въззивната молба се повръща по 

разпореждане на председателя съ обявление: 

 



1) когато тя е подадена подиръ изтичането на законния срокъ; 

 

2) когато тя е подадена отъ повереникъ не упълномощенъ за това; 

 

3) когато не е написана на български езикъ или не е подписана; 

 

4) (Новъ пунктъ: З. отъ 16 юний 1922 г.) Когато въ срока, посоченъ отъ втората алинея 

на чл. 673 , не са представени гербовия сборъ, съдебните мита, бериите и нуждните 

преписи отъ жалбата. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) Частните жалби противъ повръщането на 

въззивната жалба се допускатъ въ течение на две недели отъ повръщането имъ. 

 

Чл. 495 (674, 675). Следъ приемането на въззивната жалба, председательтъ на съда 

разпорежда да се изпратятъ съ съобщение перписите отъ нея и отъ приложения й на 

противната страна по избраното отъ тази последната местожителство предъ областния 

съдъ. Ако ли такова не е било избрано, преписите се прилагатъ къмъ делото. 

 

Чл. 674. Следъ приемането на въззивната жалба, окръжния съдъ съобщава преписъ 

отъ нея на противната страна. 

 

Чл. 675. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Преписътъ отъ въззивната жалба се 

изпраща на противната страна въ избраното отъ нея местожителство предъ окръжния съдъ; 

а ако не е било избрано такова, той се прилага къмъ делото. 

 

Чл. 496 (676). Противната страна, ако пожелае да посочи нови доказателстав, трябва 

въ двуседмиченъ срокъ отъ получаването на преписа отъ въззивната жалба да подаде за 

това, чрезъ областния съдъ, писмена молба, въ която да изложи и възраженията си срещу 

жалбата на въззивника. 

 

Ако въ молбата се посочватъ нови писмени доказателства, заверени отъ страната 

преписи отъ тяхъ трябва да бъдатъ представени заедно съ нея, освенъ ако това е 

невъзможно по независящи отъ страната причини. 

 

Къмъ молбата се прилагатъ толкова преписи отъ нея и отъ приложенията й, колкото 

са въззивниците, на които тези преписи се изпращатъ отъ областния съдъ съ събщение. 

 

Въ посочения въ алинея първа срокъ противната страна може и тя да подаде насрещна 

въззивна жалба. Обаче, тази жалба се оставя безъ разглеждане, ако първоначалната 

въззивна жалба се оттегли или се остави безъ разглеждане. 

 

Както молбата, тъй и въззивната жалба на въззиваемата страна трябва да бъдатъ 

приподписани отъ адвокатъ (чл. 88). 

 

Чл. 676. Противната страна може да подаде въ апелативния съдъ обяснения срещу 

въззивната жалба до деня, назначенъ за разглеждане на делото. 

 



(Изменена ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) Тя може така също, въ двунеделенъ срокъ 

отъ получаването преписъ отъ въззивната жалба, да подаде и отъ своя страна такава. Тази 

въззивна жалба се оставя безъ разглеждане, ако главната въззивна жалба се оттегли или 

пъкъ се окаже, чие не е подадена въ срокъ и по тази причина се остави безъ разглеждане. 

 

Чл. 497 (677). Следъ изминаване на посочения въ чл. 496 срокъ председательтъ на 

областния съдъ незабавно изпраща въ апелативния съдъ първоначалната въззивна жалба 

заедно съ цялото производство по делото, като прибавя къмъ него и молбата или 

насрещната въззивна жалба на противната страна, ако има такива, също и вторите 

екземпляри отъ съобщенията. 

 

Чл. 677. Първообразната въззивна жалба, заедно съ цялото производство по делото, а 

също и вторите екземпляри отъ призовките, при които са връчени на участвуващите по 

делото преписъ отъ въззивната жалба, окръжния съдъ незабавно, следъ получаването имъ, 

изпраща въ апелативния съдъ. 

 

ДЯЛЪ II 

Редътъ за разглеждане на въззивните жалби 
 

Чл. 498 (678, I-ва полов.). Следъ като въззивната жалба, заедно съ цялото производсто 

по делото, постъпи въ апелативния съдъ, председательтъ на съда внася делото въ 

разпоредително заседание, ако страните са направили искания за представяне на нови 

доказателства. 

 

Въ това заседание съдътъ се произнася по въпроса за допускането на посочените отъ 

страните нови доказателства и прави разпореждане за събиране на допустнатите 

доказателства. Съдътъ, обаче, може да постанови да остави разрешението на този въпросъ 

да стане въ първото по делото заседание, само ако намери, че поради сложностьта на 

въпроса е необходимо да се чуятъ и устните обяснения на страните по посочените отъ тяхъ 

доказателства. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Съдътъ, заедно съ допускане на 

доказателствата, назначава и единъ съдия - докладчикъ, който да ги събере. 

 

Чл. 678. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отъ какъ се приеме въззивната жалба, 

председательтъ назначава деня за слушане на делото и призовава страните и другите лица 

по делото съ призовки. Всяка отъ страните има право да укаже въ апелативния съдъ адреса 

на лице, живуще въ същия градъ, по който се изпращатъ всички призовки и съобщения. 

Ако таквозъ посочване не бъде направено, остава въ сила указаниятъ адресъ въ окръжния 

съдъ. 

 

Чл. 499 (679). Когато ищците или ответниците по едно дело са няколко, всеки единъ 

отъ тяхъ има право, до откриване на първото по делото заседание въ апелативния съдъ, да 

се присъедини къмъ въззивната жалба, подадена отъ неговия съищецъ или съответникъ, 

безъ право да посочва нови доказателства, освенъ въ случаите, предвидени въ чл. 501. 

Присъединението става чрезъ подаване за това въ апелативния съдъ писмена молба, 



придружена съ преписи отъ нея за противната страна. 

 

Чл. 679. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) На всекиго отъ лицата, които се явяватъ 

като ищщци или ответници отъ една страна, се представя, до откриването на първото по 

делото въ апелативния съдъ заседание, да се присъедини, къмъ въззива, подаденъ отъ 

едного изъ тяхъ. Присъединението става чрезъ подаване писмена за това молба въ 

апелативния съдъ, придружена съ преписи отъ нея за ответниците по въззива. 

 

Чл. 500 (678, 2-ра полов.). Всяка отъ страните има право да посочи въ апелативния 

съдъ адреса на лице, живеещо въ седалището на съда, на което да се предаватъ всички 

отнасящи се до нея призовки и съобщения. Ако не бъде направено такова посочвае, остава 

въ сила адресътъ, който страната е дала въ областния съдъ. 

 

Чл. 678. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отъ какъ се приеме въззивната жалба, 

председательтъ назначава деня за слушане на делото и призовава страните и другите лица 

по делото съ призовки. Всяка отъ страните има право да укаже въ апелативния съдъ адреса 

на лице, живуще въ същия градъ, по който се изпращатъ всички призовки и съобщения. 

Ако таквозъ посочване не бъде направено, остава въ сила указаниятъ адресъ въ окръжния 

съдъ. 

 

Чл. 501 (680, ал. II, 681). Въ назначеното за разглеждане на делото заседание, 

докладътъ на делото се извършва по реда, установенъ въ чл. 148. 

 

Въ първото по делото заседание страните могатъ да посочатъ нови доказателства, 

само ако те са толкова важни, че безъ тяхното събиране не би могло да се издаде правилно 

решение. Въ този случай, независимо отъ изхода на делото, разноските по отлагането му, 

ако такова стане, се възлагатъ върху страната, която е поискала това доказателство. Въ 

предвидения въ тази алинея случай другата страна също може, въ определенъ отъ съда 

срокъ, да представи доказателвства за противното. 

 

При устните обяснения пръвъ има думата въззивникътъ, но ако въззивни жалби са 

подадени отъ двете страни пръвъ има думата ищецътъ. 

 

Чл. 680. Въ назначеното за слушане на делото заседание, докладчикътъ налага 

обсоятелствата на делото и подиръ това страните, които са дошли въ съдилището, се 

допускатъ да дадатъ устни обяснения. 

 

Чл. 685, ал. 2. (Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако страните искатъ да представятъ 

нови доказателства, те са дължни да направятъ своите заявления за това въ първото по 

делото заседание. Следъ това се постъпва, съгласно чл. чл. 253 и 254 и нови доказателства 

следъ първото заедание могатъ да бъдатъ представени ако само страната докаже, че по 

законни причини не е могла да се яви или да се представлява чрезъ повереникъ въ това 

заседание. 

 

Чл. 681. При устните обяснения първата дума принадлежи на въззивника, но ако 

въззивните жалби са подадани отъ двете страни, първата дума се дава на ищеца. 

 



Чл. 502 (682). Отсътствието на страните въ назначеното за разглеждане на делото 

съдебно заседание не спира постановяването на решението. Отсътствието на едната отъ 

страните не лишава другата отъ правото да даде устните си обяснения. 

 

Чл. 682. Отсъствието на съдещите се, когато се докладва делото не спира 

постановяването на решението, безъ изслушване техните обяснения. Отсътствието на 

едната страна не лишава другата отъ правото да представи устните си обяснения. 

 

ДЯЛЪ III 

Постановяване на решение 
 

Чл. 503 (683, 684). Апелативниятъ съдъ е дълженъ да решава всяко дело по същество, 

безъ да го връща въ областния съдъ за ново разглеждане и решаване. Решенията на 

апелативния съдъ са окончателни и подлежатъ на изпълнение. 

 

Апелативниятъ съдъ разглежда само онези части отъ решението на областиня съдъ, 

които са обжалвани било отъ едната, било отъ другата отъ страните. 

 

Чл. 683. Апелативниятъ съдъ е обязанъ да решава всяко дело по същество, безъ да го 

връща въ окръжния съдъ за ново разглеждане и решаване. 

 

Чл. 684. Апелативниятъ съдъ разглежда само онези части отъ решението на окръжния 

съдъ, срещу които се е потъжила едната или другата отъ страните. 

 

Чл. 504 (686). Въ решението на апелативния съдъ се бележи точно: потвърждава ли 

той решението на областния съдъ или пъкъ, ако го изменява или отменява, какво 

постановява вместо него. 

 

Чл. 686. Въ решението на апелативния съдъ се бележи точно утвърдява ли той или 

отменява решението на окръжния съдъ, или пъкъ някои части утвърдява, а други отменява. 

 

Чл. 505 (687). Като постанови решението си, апелативниятъ съдъ, ако не е подадена 

касационна жалба противъ решението му, повръща делото заедно съ своето производство 

по него въ областния съдъ за изпълнение. 

 

Чл. 687. Като постанови решението си, апелативния съдъ връща делото въ окръжния 

съдъ съ преписъ отъ това решение, за да се изпълни споредъ правилата за изпълнението на 

решенията. 

 

Чл. 506 (688). Ако отмени решението на областния съдъ, апелативниятъ съдъ възлага 

разноските по делото както въ първата, така и въ втората инстанция, върху осъдената 

страна, ако реши делото отчасти въ полза на едната, отчасти в полза на другата, съдътъ 

определя коя отъ страните и въ какъвъ размеръ трябва да плати съдебни разноски на 

другата. 

 

Чл. 688. Ако се отмени решението на окръжния съдъ, апелативниятъ съдъ възлага 



разноските по производството на делото, както въ първата, така и въ втората инстанция на 

осъдената страна; а когато се реши делото отчасти въ полза на едната страна и отчасти въ 

полза на другата, съдът определя, кой отъ съдещите се и въ какъвъ размеръ има право да 

му се повърнатъ съдебните разноски. 

 

Чл. 507 (690). Въ всички случаи, за които не са предвидени въ предходните членове 

особени правила за производството по делата въ апелативиня съдъ, прилагатъ се 

правилата, установени за производството въ областните съдилища. 

 

Чл. 690. Въ всичките случаи, за които не са постановени въ предшествуващите 

членове особени правила за производството на делата въ апелативния съдъ, прилагатъ се 

правилата отъ общото производство, които са установени за окръжните съдилища. 

 

ДЯЛЪ IV 

Възстановяване правото на въззивъ 
 

Чл. 508 (691). Правото на въззивъ може да бъде възстановено, ако просрочването на 

въззивната жалба е произлязло по една отъ причините, посочени въ чл. 581. 

 

Чл. 691. Правото за въззивъ може да бъде възстановено, ако просрочването въ 

доставяне на въззивната жалба е произлязло по вината на длъжностното лице, чрезъ което 

изпращането е станало, или по закъсняване въ пътя, по причина на особени непредвидени 

обстоятелства, или пъкъ по причина на погрешно определяне срока отъ страна на съда. 

 

Чл. 509 (692). Молбата за възстановяване на правото за въззивъ се подава въ 

двуседмиченъ срокъ отъ деня а съобщаването разпореждането на председателя на съда, съ 

което е призналъ, че е изтекълъ срокътъ за подаване на въззивната жалба. Молбите се 

разглеждатъ въ онзи областенъ съдъ, който е постановилъ решението. 

 

Преписъ отъ молбата за възстановяване на срока се съобщава на противната страна. 

 

Чл. 692. Молбите за възстановяване правото за въззивъ се подаватъ въ двунеделенъ 

срок отъ какъ се съобщи определението на съда, съ което се е припознало, че е изтекълъ 

срокътъ за подаването на въззивната жалба. Молбите се разглеждатъ въ онзи окръженъ 

съдъ, който е постановилъ решението. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) Преписъ отъ молбата за възстановяване на 

срока се съобщава на противната страна. 

 

Чл. 510 (693). Противъ определението на областния съдъ, съ което е отказано или 

възстановено правото на въззивъ, може да се подава частна жалба. 

 

Чл. 693: (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Опеделението на окръжния съдъ, съ 

което е отказано или възстановено правото на въззивъ, може да се обтъжи съ частна жалба. 

 

Чл. 511 (694). Ако правото за въззивъ се възстанови, то за подаване на повърнатата 



въззивна жалба или на нова въззивна жалба се назначава, по определение на съда, новъ 

срокъ, който въ никой случай не бива да бъде по-дълъгъ отъ въззивния срокъ. 

 

Когато се възстанови правото за въззивъ, въззивникътъ се освобождава отъ заплащане 

канцеларски берии и съдебно мито, ако те са били платени при подаване на повърнатата 

въззивна жалба. 

 

Чл. 694. Ако правото за въззивъ се възстанови, то за подаване на въззивната жалба се 

назначава, по усмотрението на съда, новъ срокъ, който въ никой случай не бива да бъде 

по-дълъгъ отъ въззивния срокъ. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато се възстанови правото на въззивъ, 

новата въззивна жалба се освобождава отъ канцеларските берии и съдебното мито, които 

са платени при подаването на първата въззивна жалба. 

 

Чл. 512 (695). Новиятъ срокъ за подаване въззивна жалба се смята отъ деня, когато е 

съобщено на страната, че се възобновява правото за въззивъ, ако не е присъстувала при 

произнасяне на определението за това, и въ деня на произнасянето му, ако е 

присъствувала. 

 

Чл. 695. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Новия срокъ за подаване въззивната 

жалба се смята отъ деня, когато е съобщено на страната, че се възобновява правото на 

въззивъ, ако не е присъствувала при произнасяне на определението за това, и отъ деня на 

произнасянето му, ако е присъствувала. 

 

ДЯЛЪ V 

Производството по частни жалби и по жалби за бавность 
 

Чл. 513 (696). Частни жалби се допускатъ: 

 

1) когато съ определението се прегражда по-нататъшното развитие на делото по 

същество, и 

 

2) въ всички други случаи, въ които законътъ изрично предвижда обжалване, чрезъ 

частна жалба определенията на съда или разпорежданията на председателя на съда. 

 

Чл. 696. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Частни жалби, отделно отъ жалбите по 

същество, се допускатъ въ следните случаи: 

 

1) когато подадената въззивна жалба или жалба за отмяна не е приета или е 

повърната; 

 

2) когато приетата въззивна жалба е оставена безъ разглеждане отъ апелативния съдъ; 

 

3) когато исканто за оставяне безъ разглеждане приетата въззивна жалба е оставена 

бедъ последствие отъ апелативния съдъ и той постанови, определението му да подлежи на 



обжалване само съ частна жалба; 

 

4) когато съ определението се прегражда по-нататъшното развитие на делото по 

същество, и 

 

5) когато закона изрично предвижда обжалване чрезъ частна жалба. 

 

чл. 514 (697, 698). Частните жалби се подаватъ чрезъ съда, отъ който е издадено 

обжалваното определение или разпореждане, въ двуседмиченъ срокъ, освенъ въ случаите, 

въ които са предвидени други срокове. 

 

Този срокъ тече отъ деня на съобщаването на определението или на разпореждането; 

но ако частната жалба се подава противъ определение, издадено въ съдебно заседание, то 

за страната, която е присъствувала въ заседанието, той тече отъ деня на заседанието. 

 

Чл. 697. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Частните жалби се подаватъ чрезъ съда, 

отъ който е издадено обжалваното определение или резолюция. 

 

Чл. 698. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Частните жалби се подаватъ въ 

двунеделенъ срокъ, освенъ въ случаите за които са назначени други срокове. Този срокъ 

тече отъ деня на съобщението, но ако частната жалба се подава срещу определение, 

издадено въ съдебно заседание, то за присъствуващата въ заседанието страна той тече отъ 

деня на заседанието. 

 

Чл. 515 (699). Течението на срока за подаване на частна жалба се спира и захваща да 

тече отново въ случаите и по правилата, изложени въ чл. чл. 490 и 491. 

 

Чл. 699. Течението на срока за подаване на частна жалба се спира и захваща да тече 

отново въ случаите и по правилата, изложени въ чл. чл. 670 и 671. 

 

Чл. 516 (700). При частната жалба се прилагатъ: 

 

1) преписи отъ нея за противната страна съ изключение на случаите въ които законътъ 

постановява противното; 

 

2) преписъ отъ обжалваното определение или разпореждане; 

 

3) залогъ въ размеръ на: 

 

а) 100 лева, когато се обжалва определение или разпореждане на околийския съдия; 

 

б) 200 лева, когато се обжалва определение или разпореждане на областни съдилища 

или на председателите имъ, и 

 

в) 300 лева, когато се обжалва определение или разпореждане на апелативни 

съдилища или на председателите имъ. 

 



По отношение на този залогъ се прилагатъ наредбите на ал. ал. 2 - 5 на чл. 526 . 

 

Чл. 700. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) При частната жалба се прилагатъ 

преписи отъ нея за противната страна, освенъ въ случаите гдето закона постановява друго. 

 

При частната жалба се прилага и залогъ отъ 50 лева, когато се обжалватъ определения 

по чл. чл. 21 и 22 отъ настоящия законъ и по дела решавани окончателно отъ мировите 

съдии или резолюции на председателите на съдилищата и на мировите съдии, и отъ 100 

лева, когато се обжалватъ определения на съдилищата по други дела. Правителствените 

учреждения се освобождаватъ отъ представяне на залогъ. 

 

Залогътъ се връща, ако жалбата бъде уважена и постъпва въ държавното съкровище, 

ако бъде оставена безъ последствие или безъ разглеждане. 

 

Чл. 517 (701). Подаването на частна жалба не спира нито разглеждането на делото, 

нито изпълнението на определението, противъ което е подадена, освенъ въ случаите, за 

които законътъ постановява противното, или когато съдътъ, комуто подлежи 

разглеждането на частната жалба, нареди да се спре производството или изпълнението. 

 

Чл. 701. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Подаването на частна жалба не спира 

нито разглеждането на делото, нито изпълнението на определението, срещу което е 

станало потъжване, освенъ въ случаите, за които е постановено противното. Обаче, съдътъ, 

компетентенъ да разгледа частната жалба, може винаги, когато счете това за нуждно, да 

нареди спиране на производството или на изпълнението. 

 

Чл. 518 (702). Следъ като приеме частната жалба, председательтъ на съда съобщава 

преписа отъ нея, ако такъвъ трябва да има, на противната страна, която въ седмодневенъ 

срокъ отъ получаването му може да изложи писмено възраженията си. Следъ изтичането 

на този срокъ председательтъ изпраща жалбата, заедно съ книжата къмъ нея, на надлежния 

съдъ, който е дълженъ да я разгледа най-късно въ двумесеченъ срокъ отъ постъпване на 

делото у него. 

 

Когато въ частната жалба има искане за спиране на производството или на 

изпълнението, председательтъ на съда изпраща жалбата заедно съ приложенията й, 

незабавно следъ нейното приемане, въ надлежния съдъ, който се произнася по това искане 

въ разпоредително заседание, безъ да чака възраженията на противната страна. 

 

Чл. 702. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Следъ като приеме частната жалба, 

председателя на съда съобщава преписа, ако такъвъ трябва да има, на противната страна, 

която може да даде възражение. Две недели следъ датата на получаване преписа, 

председательтъ изпраща жалбата заедно съ книжата по нея, на компетентния за 

разглеждането й съдъ. 

 

Чл. 519 (703). Частните жалби противъ определенията или разпорежданията на 

околийските съдии и на областните съдилища, като първа инстанция, се разглеждатъ по 

въззивенъ редъ отъ съответния по-горенъ съдъ, определенията на които не подлежатъ на 

касационно обжалване отделно отъ съществото на делото, освенъ въ случая, когато се 



прегражда по-нататъшното развитие на делото по същество. 

 

Определенията на областните съдилища, като въззивна инстанция, и на апелативните 

съдилища не подлежатъ на обжалване отделно отъ съществото на делото, освенъ въ 

случая, когато се прегражда по-нататъшното развитие на делото по същество. 

 

Областните и апелативните съдилища, съ изключение на изрично посочените въ 

закона случаи, разглеждатъ частните жалби въ съдебно заседание съ призоваване на 

страните. 

 

Чл. 703. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Частните жалби по дела, решаване 

окончателно отъ мировите съдии, както и тези по чл. чл. 21 и 22 отъ настоящия законъ, се 

гледатъ отъ надлежните апелативни съдилища. Всички други частни жалби се гледатъ отъ 

Върховния касационенъ съдъ. 

 

Когато Върховниятъ касационенъ съдъ и апелативните съдилища гледатъ частни 

жалби противъ определения или резолюции по чл. чл. 183, 621, 647, 673а, 693, 696, п. 1 - 3, 

820, 826, 850 и 1047, ал. II, те удевомяватъ страните за деня на гледане делото по реда на 

чл. 716 . Въ всичките други случаи частните жалби се разглеждатъ безъ призоваване и 

изслушване на страните, въ разпоредително заседание. 

 

Върховниятъ касационенъ съдъ и апелативните съдилища гледатъ жалбите по 

същество, но само на основание доказателствата, представени по делото преди издаване на 

обжалваното определение или посочени тогава и имащи съществено значение, но 

неправилно недопустнати отъ съда. 

 

Чл. 520 (704). Определенията, за които е речъ въ предходния членъ, се изпращатъ на 

съответните по-долни съдилища за изпълнение. 

 

Чл. 704. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определенията по предшествуващия 

членъ се съобщаватъ на надлежните съдилища за изпълнение. 

 

Чл. 521 (704а). Жалби за бавность се подаватъ до по-горния съдъ и то направо, безъ 

преписи за противната страна и безъ заплащане на залогъ. Подаването имъ не се 

ограничава съ никакъвъ срокъ. 

 

По-горниятъ съдъ разглежда тия жалби въ разпоредително заседание. Определението 

му не подлежи на обжалване и се изпраща на по-долния съдъ за изпълнение. 

 

Чл. 704а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Жалби за бавность се подаватъ на по-

горния съдъ и то направо безъ преписи за противната страна и безъ залогъ. Подаването 

имъ не се ограничава съ никакъвъ срокъ. 

 

По-горниятъ съдъ разглежда тия жалби въ разпоредително заседание. Определението 

се изпраща на по-долния съдъ за изпълнение; страната обаче, която се счита увредена отъ 

него; може, ако то не е издадено отъ съдилищата по чл. 703 , да го обтъжи чрезъ частна 

жалба. 



 

Глава II 

Касационно обжалване 
 

ДЯЛЪ I 

Подаване на касационна жалба 
 

Чл. 522. (Изменена ал.: З. отъ 2 априлъ 1942 г.1) Въззивните решения на областните 

съдилища по дела съ цена на иска въ втората инстанция по-висока отъ 10.000 лева, а също 

и решенияата на апелативните съдилища, подлежатъ на касационно обжалване предъ 

Върховния касационенъ съдъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 юлий 1932 г.*) Въззивните решения на областните съдилища по 

искове за нарушено владение подлежатъ на касационно обжалване само когато тия искове 

са придружени съ искъ за вреди и загуби по-големи отъ 10.000**) лв. 

 

1) Старъ чл. 522 (705, т. 1, 710). Въззивните решения на областните съдилища по дела 

съ цена на иска по-висока отъ 5.000 лева, а също и решенията на апелативните съдилища 

подлежатъ на касационно обжалване предъ Върховния касационенъ съдъ. 

 

*) Ал. II на чл. 522 е прибавена съ закона за изменение и допълнение на закона за 

облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 г. 

 

**) Съ законъ отъ 2 априлъ 1942 г. е постановено: § 1 . Въ края на ал. II на чл. 522 

числото 50.000 става 10.000. 

 

Чл. 705. Молба за отмяна на решенията може да бъде три рода. 

 

1) молба за касация на решенията; 

 

2) молба за прегледъ на решенията, и 

 

3) молба отъ неучаствуващите въ делото лица. 

 

Чл. 710. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Молбите за отмяна на окончателните 

решения на мировите съдии се разглеждатъ отъ апелативния съдъ, а молбите за отмяна на 

решения на окръжните и апелативните съдилища се разглеждатъ отъ Върховния 

касационенъ съдъ. 

 

Чл. 523 (706). Подаване на касационна жалба се допуска: 

 

1) когато съдът е нарушилъ или неправилно изтълкувалъ закона; 

 

2) когато той е нарушилъ установените отъ закона правила на съдопроизводството, 

които са толкова съществени, че безъ тяхното спазване неговото постановление не може да 



има сила на съдебно решение: 

 

3) когато той е нарушилъ определените отъ закона предели на ведомството или на 

властьта си; 

 

4) когато едно и също решение съдържа постановления, които си противоречатъ. 

 

Чл. 706. Молба за касация на решенията се допуска: 

 

1) когато е нарушенъ или неправилно изтълкуванъ закона; 

 

2) когато съ нарушени съдопроизводствните обряди и форми, които са толкова 

съществени, щото безъ тяхното опазване невъзможно е да се признае, че съдебното 

постановление има сила на съдебно решение; 

 

3) когато са нарушени пределите на ведомството или на властьта, които са 

предоставени на съда отъ закона; 

 

4) когато въ едно и също решение се съдържатъ разпореждания, които си 

противоречатъ. 

 

Чл. 524*) (709, 711, т. 1, 717, ал. II). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) 

Срокътъ за подаване на касационна жалба противъ решенията на апелативните съдилища е 

двумесеченъ, а противъ решенията на областните и околийските съдилища, както и 

противъ решенията по дела, разглеждани по съкратеното съдопроизводство - месеченъ, 

считанъ отъ съобщението на страната, че решението е приготвено или отъ деня на 

обнародване на съобщението, когато местожителството на страната е неизвестно. 

 

Делото се изпраща въ касационния съдъ незабавно съ постъпване на касационната 

жалба, безъ да се чака връщането на разписката за връчване на преписа отъ нея на 

противната страна; разписката, следъ като бъде повърната, се изпраща допълнително въ 

Върховния касационенъ съдъ. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 2, 3) Допълнителната касационна жалба 

може да се подава не по-късно отъ два месеци следъ подаване на основната такава. 

 

Ако въ горния срокъ не постъпи допълнителна касационна жалба, образуваните въ 

Върховния касационенъ съдъ дела, по които основната касационна жалба не съдържа 

оплаквания или съдържащите въ нея такива не отговарятъ на условията предвидени въ чл. 

525, п. 4, се прекратяватъ въ разпоредително заседание. По тоя начинъ се постъпва съ 

делата и следъ подаването на допълнителна касационна жалба, ако последната не отговаря 

на същите условия. 

 

*) Пъвоначалниятъ текстъ (1930 г.) на чл. 524 беше съ две алинеи. Съ закона за 

изменение и допълнение на закона за облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 г. 

втората алинея на чл. 524 се измени, като вместо една, стана две алинеи и поради това 

текста на чл. 524 стана съ три алинеи. Съ законъ отъ 13 ноемврий 1934 г. първата и втората 



алинеи на чл. 524 се измениха като първата алинея вместо една, стана две алинеи и по този 

начинъ чл. 524 стана съ четири алинеи. 

 

1) Стара ал. I на чл. 524 (709, 711, т. 1, 717, ал. II). З. отъ 1 февруарий 1930 год. 

Срокътъ за подаване на касационна жалба противъ решенията на апелативните съдилища е 

двумесеченъ, а противъ решенията на окръжните съдилища - месеченъ, считанъ отъ деня 

на произнасянето имъ, когато са неприсъствени, или отъ деня на обнародването имъ, 

когато неизвестно местожителство на страната. 

 

2) Стара ал. II на чл. 524 . (Изменена ал: З. отъ 7 юлий 1932 год.). Допълнителна 

касационна жалба може да се подаде най-късно два месеци следъ получаване съобщениeто 

отъ касатора за изпращането на делото въ Върховния касационенъ съдъ. Съобщението се 

прави отъ инстанцията по съществоf едновременно съ изпращане на делото въ Върховния 

касационенъ съдъ. 

 

3) стара ал. II на чл. 524 . (З. отъ 1 февруарий 1930 год.). Допълнителна касационна 

жалба може да се подава. Тя, обаче, се разглежда отъ съда само ако е постъпила въ него 

най-късно седемъ дни преди определения за разглеждане на делото денъ. 

 

Чл. 709. Срокътъ за подаване молби за отмяна на решенията на апелативните 

съдилища е двумесеченъ, а на окончателните решения на мировите съдии и окръжните 

съдилища е месеченъ. 

 

Чл. 711, т. 1. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Установениятъ въ чл. 709 срокъ се 

смята: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) за молби за касация на решенията - отъ деня 

на произнасянето имъ, когато те са присъствени, или отъ съобщението имъ, когато са 

неприсъствени, или отъ деня на обнародването имъ, когато е неизвестно местожителството 

на страната; 

 

Чл. 717, ал. 2 (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) допълнителните касационни 

жалби се гледатъ отъ касационния съдъ, ако са постъпили въ него най-късно една неделя 

преди деня, определенъ за разглеждане на делото. 

 

Чл. 525 (712). Касационната жалба трябва да съдържа: 

 

1) името, презимето, занятието и местожителството на страта, която я подава; 

 

2) посочване на решението, срещу което тя се подава; 

 

3) искането на страната; 

 

4) кратка формулировка и обосновка на касационните поводи: какво именно страната 

счита за незаконно и на какви основания. Ако касационниятъ поводъ се основава на 

нарушение правилата на съдопроизводството, страната е длъжна да посочи и данните въ 

делото, които доказватъ нарушението. 



 

Касационната жалба трябва да бъде приподписана саморъчно отъ адвокатъ следъ 

подписа на страната, която я подава. Въ случая има приложения и наредбата на последната 

алинея на чл. 88 . 

 

Чл. 712. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ молбата за касация трябва да бъде 

указано: 

 

1) решението, срещу което се подава молбата; 

 

2) искането на молителя; 

 

3) указание и кратко изложение на касационните поводи (какво именно молителя 

счита за незаконно и на какви основания). Ако касационниятъ поводъ се основава на 

нарушение правилата на съдопроизводството, молительтъ е дълженъ да укаже и данните 

въ делото, които доказватъ нарушението. 

 

Касационните поводи могатъ да бъдатъ посочени и съ допълнителна жалба. 

 

Чл. 526 (714). При касационната жалба се представи залогъ въ размеръ на: 

 

100 лева за искове съ цена до 10.000 лева; 

 

200 лева за искове съ цена отъ 10.000 до 20.000 лева; 

 

300 лева за искове съ цена отъ 20.000 до 30.000 лева и за искове, които не подлежатъ 

на оценка; 

 

500 лева за искове съ цена отъ 30.000 до 50.000 лева, а за искове съ цена отъ 50.000 

лева нагоре още и по 10 лв. за всеки 1.000 или часть отъ 1.000 лева. 

 

Държавните учреждения се освобождаватъ отъ представяне на залогъ. 

 

Размерътъ за залога се определя за ищеца споредъ цената на иска му безъ присъдната 

частъ, а за ответника - споредъ цената на тази последната. 

 

Безъ такъвъ залогъ касационната жалба се оставя безъ движение, като на нейния 

подателъ се праща съобщение за това и му се определя седмодневенъ срокъ отъ 

получаване на съобщението за представяне на залога. Ако подательтъ на жалбата не 

представи залогъ въ този срокъ, тя му се повръща. 

 

Залогътъ по касационната жалба, която е призната за основателна, се повръща на 

оногова, който го е представилъ, а въ всички други случаи той постъпва на приходъ въ 

държавното съкровище. 

 

Чл. 714. (Измененъ: З. отъ 31 октомврий 1919 год. и З. отъ 16 юний 1922 год.) При 

молбата за отмяна на решение на апелативния съдъ се представя залогъ: 



 

80 лева по искове отъ стойность до 5.000 лева и по искове, които не подлежатъ на 

оценение; 

 

150 лева по искове отъ стойность отъ 5.000 до 10.000 лева; 

 

250 лева по искове отъ стойность отъ 10.000 до 20.000 лева; 

 

а за искове повече отъ 20.000 лева и по 10 лева за всеки 1.000 лева: за окончателно 

решение на мировия съдия 20 лева, а за онова на окръжния съдъ 50 лева. Безъ такъвъ 

залогъ и безъ преписъ отъ решението*) или безъ следуемите се берии и гербовъ сборъ за 

приложението му къмъ молбата, тая последната се оставя безъ последствие, следъ като се 

изпълнятъ формалностите, предвидени въ чл. 673 за въззивните жалби. Залогътъ по молба, 

която не се уважи, постъпва, въ държавното съкровище, а по молба, която е призната за 

основателна, се повръща на оногози, който го е представилъ. 

 

Отъ представяне на залога се освобождаватъ правителствените учреждения. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Размерътъ на залога се определя за ищеца споредъ 

стойностьта на иска му, безъ присъдената часть, а за ответника- споредъ стойностьта на 

последната. 

 

*) Изпустнато е въ закона за изменение на гражданското съдопроизводство да се 

махнатъ думите "и безъ преписъ отъ решението". При все това те тукъ не могатъ се чете, 

тъй като съ махването първото изречение на чл. 714 : "при молбата за отмяна на решение 

се прилага заверенъ преписъ отъ обтъженото решение" - задължението, на което горните 

думи даватъ санкция, пада. Трябва да се има също предвидъ, че и ясно изразената въ 

закона воля на законодателя е, при молбите за отмяна да не се прилага преписъ отъ 

решение. 

 

Чл. 527 (715). Касационната жалба се подава чрезъ съда, който е постановилъ 

решението. При подаване на касационните жалби се прилагатъ правилата, които са 

установени за въззивните жалби въ чл. чл. 488, 490, 493, 497 и 508 - 512. 

 

Тези правила не се отнасятъ до допълнителните касационни жалби. Те се подаватъ въ 

единъ екземпляръ и могатъ да бъдатъ подадени и направо въ касационния съдъ. (Ново 

изречение: З. отъ 26 юний 1937 г.) Ако допълнителната касационна жалба не е обгербвана 

споредъ правилата на гербовия налогъ, опущението може да се поправи до извършването 

на доклада на делото. 

 

Чл. 715. (Измененъ: З. от 16 юний 1922 год.) Молби за отмяна на решенията се 

подаватъ чрезъ съда, който е постановилъ решението. При подаване на молби за отмяна на 

решенията прилагатъ се правилата, които са установени за въззивните жалби въ чл. чл. 

665, 673 - 677 и 691 - 695. 

 

(Нова алинея: З. от 16 юний 1922 год.) Тези правила не се отнасятъ до 

допълнителните касационни жалби. Те се подаватъ въ единъ екземпляръ и могатъ да 



бъдатъ подадени и направо въ касационния съдъ. 

 

Чл. 528 (728). Изпълнението на решението по гражданско или търговско дело, 

противъ което е подадена касационна жалба въ предвидения отъ закона срокъ, се спира 

само ако страната, срещу която решението се привежда въ изпълнение, представи 

нуждното обезпечение. 

 

Обезпечението трябва да се състои въ налични пари или въ ценни държавни или 

гарантирани отъ държавата книжа по тяхната пазарна стойность, намалена съ 20 % които 

служатъ за изключително удовлетворение на вземането. 

 

Чл. 728. (Допълнена 1 алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Изпълнението на решенията 

по граждански и търговски дела, срещу които е подадена, въ узаконения срокъ, касационна 

жалба, се спира само въ такъвъ случай, ако страната, срещу която се привежда решението 

въ изпълнение, представи надлежно обезпечение. Когато пъкъ срещу тяхъ е подадена 

друга жалба за отмяна, изпълнението, срещу надлежно обезпечение, се спира, ако съдътъ 

намери молбата за това уважителна. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Това обезпечение се състои въ налични пари или 

ценни държавни или гарантирани отъ държавата книжа, или недвижими имоти, които 

служатъ за изключително удовлетворение на вземането. 

 

ДЯЛЪ II 

Редътъ за разглеждане на касационните жалби и за 

постановяване на решения по тяхъ 
 

Чл. 529 (716, ал. I). Върховниятъ касационенъ съдъ обявява по месечно чрезъ 

"Държавенъ вестникъ" дните, въ които всяко отъ насрочените дела ще бъде гледано; но 

ако стане нужда да промени тоя редъ или да насрочи дело извънъ него, той известява 

страните чрезъ съобщение. 

 

Чл. 716, ал. I. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Върховниятъ касационенъ съдъ 

обявява месечно чрезъ "Държавенъ вестникъ", дните, въ които всяко отъ насрочените дела 

ще бъде гледано; но ако стане нужда да промени тоя редъ или да насрочи дело, извънъ 

него, той известява страните чрезъ съобщения. Апелативните съдилища известяватъ 

страните за деня на гледане делото по същия редъ или чрезъ съобщение, въ което се 

изрично отбелязва, че те могатъ, ако искатъ да не се явяватъ. 

 

Чл. 530 (716, ал. II, 717). Въ деня, назначенъ за разглеждане на делото, това 

последното се докладва въ публично заседание отъ едного отъ членовете на съда. 

 

Явилите се страни по делото или поверениците имъ могатъ, следъ доклада на делото, 

да даватъ устни обяснения. 

 

Чл. 716, ал. II. Въ назначения за разглеждане делото денъ, докладътъ става въ 



публично заседание и се извършва отъ едного отъ членовете на съда. 

 

Чл. 717. Страните, които участвуватъ въ делото, или поверениците имъ, могатъ, следъ 

доклада на делото, да даватъ устни обяснения. 

 

(Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Допълнителните касационни жалби се гледатъ 

отъ касационния съдъ, ако са постъпили въ него най-късно една неделя преди деня 

определенъ за разглеждане делото. 

 

Когато отъ единъ молителъ има подадени касационна и допълнителни жалби, 

касационния съдъ се произнася само по касационите поводи, указани въ последната 

подадена отъ молителя жалба. 

 

Чл. 531 (718). Следъ доклада на делото и обясненията на явилите се страни, съдътъ, 

пристъпва къмъ постановяване на решение, което трябва да съдържа: 

 

1) кратко изложение както на обстоятелствата на делото, тъй и на касационните 

поводи; 

 

2) изложение на съображенията на съда. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Въ съобразителната часть на решението 

съдътъ излага само своите съществени правни съображения за уважаване или за 

неуважаване касационните оплаквания на страната. 

 

Чл. 718. Подиръ доклада на делото и следъ изслушване обясненията на явившите се 

страни и заключението на прокурора, съдътъ пристъпва къмъ постановяване решение. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Касациониятъ съдъ се произнася само по 

заявените въ жалбата оплаквания. 

 

Когато касаторътъ указва няколко касационни поводи, то макаръ касационниятъ съдъ 

да счете единия за решаващъ и достатъченъ за да повлече касиране на решението, при все 

това той е дълженъ да се произнесе и по останалите оплаквания. 

 

Обжалваното решение се отменява само до толкова отъ касационния съдъ, доколкото 

касационната жалба се намери за основателна. 

 

Ако споредъ приетото за касиране на решението основание делото подлежи на 

прекращение, Върховниятъ касационенъ съдъ не го повръща за ново разглеждане, а го 

прекратява самъ. 

 

Ако решението на апелативния съдъ е издадено по дело, което не е подсъдно на 

гражданските съдилища, а на друго правителствено учреждение, то Върховниятъ 

касационенъ съдъ унищожава цялото производство, макаръ и да няма касационно 

оплакване за това отъ страните. 

 



Чл. 532 (717, ал. III, 718). Касационниятъ съдъ се произнася само по заявените отъ 

страните въ жалбите имъ касационни поводи. Ако отъ една и съща страна има подадени 

първоначална и допълнителна касационни жалби, съдътъ се произнася само по 

касационните поводи, посочени въ последната й жалба. 

 

Когато страната посочва няколко касационни поводи и обжалваното решение се 

отмени по единъ отъ тяхъ, касационниятъ съдъ не е дълженъ да се произнася и по 

останалите, освенъ, ако те се отнасятъ до тълкуването на закона или до въпроса, който ще 

има съществено значение при повторното гледане на делото по същество. 

 

Чл. 717, ал. III. Когато отъ единъ молителъ има подадени касационна и допълнителни 

жалби, касационния съдъ се произнася само по касационните поводи, указани въ 

последната подадена отъ молителя жалба. 

 

Чл. 718. Подиръ доклада на делото и следъ изслушване обясненията на явившите се 

страни и заключението на прокурора, съдътъ пристъпва къмъ постановяване решение. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Касациониятъ съдъ се произнася само по 

заявените въ жалбата оплаквания. 

 

Когато касаторътъ указва няколко касационни поводи, то макаръ касационниятъ съдъ 

да счете единия за решаващъ и достатъченъ за да повлече касиране на решението, при все 

това той е дълженъ да се произнесе и по останалите оплаквания. 

 

Обжалваното решение се отменява само до толкова отъ касационния съдъ, доколкото 

касационната жалба се намери за основателна. 

 

Ако споредъ приетото за касиране на решението основание делото подлежи на 

прекращение, Върховниятъ касационенъ съдъ не го повръща за ново разглеждане, а го 

прекратява самъ. 

 

Ако решението на апелативния съдъ е издадено по дело, което не е подсъдно на 

гражданските съдилища, а на друго правителствено учреждение, то Върховниятъ 

касационенъ съдъ унищожава цялото производство, макаръ и да няма касационно 

оплакване за това отъ страните. 

 

Чл. 533 (718). Обжалваното решение се отменява отъ касационния съдъ само 

дотолкова, доколкото касационната жалба се намери за основателна. 

 

Ако споредъ приетото за касиране на решението основание делото подлежи на 

прекратяване, Върховниятъ касационенъ съдъ не го повръща за ново разглеждане, а го 

прекратява самъ. 

 

Ако обжалваното решение е издадено по дело, което не е подсъдно на гражданските 

съдилища, а на друго държавно учреждение, Върховниятъ касационенъ съдъ унищожава 

цялото производство, макаръ и да няма касационно оплакване за това отъ страните. 

 



Чл. 718. Подиръ доклада на делото и следъ изслушване обясненията на явившите се 

страни и заключението на прокурора, съдътъ пристъпва къмъ постановяване решение. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Касациониятъ съдъ се произнася само по 

заявените въ жалбата оплаквания. 

 

Когато касаторътъ указва няколко касационни поводи, то макаръ касационниятъ съдъ 

да счете единия за решаващъ и достатъченъ за да повлече касиране на решението, при все 

това той е дълженъ да се произнесе и по останалите оплаквания. 

 

Обжалваното решение се отменява само до толкова отъ касационния съдъ, доколкото 

касационната жалба се намери за основателна. 

 

Ако споредъ приетото за касиране на решението основание делото подлежи на 

прекращение, Върховниятъ касационенъ съдъ не го повръща за ново разглеждане, а го 

прекратява самъ. 

 

Ако решението на апелативния съдъ е издадено по дело, което не е подсъдно на 

гражданските съдилища, а на друго правителствено учреждение, то Върховниятъ 

касационенъ съдъ унищожава цялото производство, макаръ и да няма касационно 

оплакване за това отъ страните. 

 

Чл. 534 (728а). Когато по единъ и същи въпросъ две отъ гражданските отделения на 

Върховния касационенъ съдъ са постановили противоречиви решения, първиятъ 

председателъ на този съдъ внася въпроса за обсъждане и разрешение въ общото събрание 

на гражданските отделения на съда, съ участие на прокурора. Постановеното въ този 

случай определение е задължително за всички отделения на съда. 

 

Чл. 728а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато по единъ и същъ въпросъ 

гражданските отделения на Върховния касационенъ съдъ са постановили противоречиви 

решения, първиятъ председателъ внася въпроса за обсъждане и разрешение отъ общото 

събрание. Постановеното въ този случай определение е задължително за всичките 

отделения на съда. 

 

Чл. 535 (732). Решенията и определенията на Върховния касационенъ съдъ, съ които 

се разяснява точниятъ смисълъ на законите, се обнародватъ за всеобщо сведение и 

ръководство за еднообразно тълкуване и прилагане на тези последните. 

 

Чл. 732. Всичките решения и определения на Върховиня касационенъ съдъ, съ които 

се разяснява точния смисълъ на законите се обнародватъ за всеобщо сведение и 

ръководсво за еднообразното имъ тълкуване и прилагане. 

 

ДЯЛЪ III 

Редътъ за повторното разглеждане на делата, решенията 

по които са касирани 



 

Чл. 536 (721). Когато касира обжалваното решение, Върховниятъ касационенъ съдъ 

праща делото за ново разглеждане и решаване въ другъ съдъ, който е по-близъкъ до оня, 

въ който по-рано то се е гледало, или го повръща на същия съдъ, който е постановилъ 

отмененото решение, за да го разгледа при другъ съставъ. 

 

Чл. 721. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато се отмени обтъженото решение, 

Върховниятъ касационенъ съдъ праща делото за ново разглеждане и решаване, въ другъ 

съдъ, който е по-близъкъ до тоя, гдето се е разгледало делото, или го повръща на същия 

съдъ, който е постановилъ отмененото решение, за да го разгледа при другъ съставъ. 

Когато апелативниятъ съдъ отмени обтъженото решение, праща делото за ново 

разглеждане на другъ по-близъкъ мирови съдия. 

 

Чл. 537 (722). Съдътъ, въ който е препратено делото безъ да чака внасянето на 

бериите за призовките, призовава страните и при по-нататъшното производство по делото 

следва общия редъ. Ако решението е отменено поради нарушение на съществени правила 

на съдопроизводството, въ такъвъ случай производството по делото се продължава отъ 

онова действие или постановление на съда, което е послужило като поводъ за касиране на 

решението. 

 

При повторното разглеждане на делото въ въззивната инстанция съдътъ, определя 

върху коя отъ страните и въ какъвъ размеръ се присъждатъ разноските за водене на делото 

въ Върховния касационенъ съдъ. 

 

Когато касационната жалба не е била уважена, първоинстанционниятъ съдъ въ 

разпоредително заседание присъжда тези разноски въ полза на противната страна по нейно 

искане. 

 

Чл. 722. Съдътъ, въ който е препратено делото, призовава страните и при по-

нататъшното производство на делото следва по общите правила. Ако решението е 

отменено поради нарушение съществени обряди и форми на съдопроизводството, то 

производството на делото се продължава отъ онова действие или разпореждане, което е 

послужило като поводъ за отмяна на решението. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) При повторното разглеждане на делото 

апелативниятъ съдъ определя върху коя отъ страните и въ какъвъ размеръ се присъждатъ 

разноските за водене на делото въ Върхония касационенъ съдъ. 

 

Чл. 538 (723). Когато е отменено решението въ целия му обемъ и за всички участници 

въ делото, съдътъ няма право, при новото разглеждане на предаденото му дело, да обсъжда 

правилностьта или неправилонстьта на предишното решение, но постановява ново 

решение, като да не е съществувало предишното. 

 

Чл. 723. Когато е отменено решението въ целия му обемъ и за всичките въ делото 

участници, съдът няма право, при новото обсъждане на предаденото му дело, да обсъжда 

правилностьта или неправилностьта на предишното решение, но постановява ново 

решение, като да не е съществувало предишното. 



 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Срещу второто решение на въззивната инстанция 

касационна жалба не се опуска, освенъ за нарушения на закона, станали при повторното 

разглеждане на делото. 

 

Чл. 539 (723). Противъ второто решение на въззивната инстанция, ако тя се е 

съобразила съ решението на Върховния касационенъ съдъ, касационна жалба не се 

допуска, освенъ за нарушения на закона, станали при повторното разглеждане на делото, и 

по въпроси, по които Върховниятъ касационенъ съдъ не се е произнесълъ съ решението си. 

 

Чл. 723. Когато е отменено решението въ целия му обемъ и за всичките въ делото 

участници, съдът няма право, при новото обсъждане на предаденото му дело, да обсъжда 

правилностьта или неправилностьта на предишното решение, но постановява ново 

решение, като да не е съществувало предишното. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Срещу второто решение на въззивната инстанция 

касационна жалба не се опуска, освенъ за нарушения на закона, станали при повторното 

разглеждане на делото. 

 

Чл. 540 (724). Всички подадени отъ страните молби по делото, което е повърнато за 

ново разглеждане, се разрешаватъ отъ същия съдъ, комуто е предоставено новото 

разглеждане на делото. Съдътъ може да назначи проверка на доказателства по всички 

предмети, които влизатъ въ състава на унищоженото производство или пъкъ които се 

отнасятъ до отменените части на решението, и да взема, по молба на страните, мерки за 

обезпечение на иска. 

 

Чл. 724. Всичките частни молби, подадени по делото, което е предадено за ново 

разглеждане, разрешаватъ се отъ същия съдъ комуто е предоставено новото разглеждане 

на делото. Съдът може да назначи проверка на доказателствата по всичките предмети, 

които влизатъ въ състава на унищоженото производство, или пъкъ които се отнасятъ до 

отменените части на решението и да взема, по молба на страните, мерки за обезпечение на 

иска. 

 

Чл. 541 (724а). Съдътъ, на който е предоставено новото разглеждане на делото, спира, 

по искане на заинтересуваната страна, по-нататъшното изпълнение на отмененото 

решение, и въ случай, че новото решение е несъгласно съ предишното, постановява по 

молба на страната, да й се повърне отъ противника всичко предадено на последния въ 

изпълнение на отмененото решение. 

 

Чл. 724а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Апелативниятъ съдъ на който е 

представено новото разглеждане на делото, спира по-нататъшното изпълнение на 

отмененото решение, и въ случай на постановяване ново решение, несъгласно съ 

предишното, постановява, по молба на страната, да й се повърне отъ противника всичко 

предадено на последния въ изпълнение на отмененото решение. 

 

Чл. 542 (726). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Когато, подиръ касирането на 

едно първо решение по някое дело, второто решение, което е поставено по същото дело, 



между същите страни, въ същото имъ качество, е обжалвано на същите основания, както и 

първото, касационната жалба се разглежда въ общо събрание на гражданските отделения 

на Върховния касационенъ съдъ. 

 

Чл. 726. Когато подиръ класирането на едно първо решение по някое дело, второто 

решение, което е постановено по същото дело, между същите страни, въ същото имъ 

качество, е обжалвано на същите основания, както и първото, то касационната жалба се 

разглежда въ общо събрание на Върховния касационенъ съдъ. 

 

1) Старъ чл. 542 (726). Когато, подиръ касирането на едно първо решение по някое 

дело, второто решение, което е поставено по същото дело, между същите страни, въ 

същото имъ качество, е обжалвано на същите основания, както и първото, касационната 

жалба се разглежда въ общо събрание на гражданските отделения на Върховния 

касационенъ съдъ, съ участието на прокурора. 

 

Чл. 543 (727). Ако второто решение е касирано по същите основания, както и 

първото, съдътъ, на който е пратено делото за разглеждане, е дълженъ да се подчини на 

постановеното отъ общото събрание на Върховния касационенъ съдъ решение относно 

повторно даденото отъ този съдъ тълкуване на закона. Противъ постановеното на това 

основание решение касационна жалба не се допуска; но съ това страната не се лишава отъ 

правото да подава касационна жалба на друго основание. 

 

Когато при повторното разглеждане на делото въ общо събрание Върховниятъ 

касационенъ съдъ намери подадената касационна жалба за основателна, той може, вместо 

да повръща делото за ново разглеждане въ въззивната инстанция, да го реши самъ по 

същество, ако признатото нарушение се отнася до криво тълкуване и прилагане на единъ 

материаленъ законъ по отношение на установените обстоятелства, и ако делото е готово за 

решение. Въ тоя случай явилите се страни се допускатъ да говорятъ и по същество на 

делото. 

 

Чл. 727. Ако второто решение е касирано по същите основания, както и първото, то 

апелативния съдъ, на който е пратено делото за разглеждане, е дълженъ да се подчини на 

поставеното въ общо събрани отъ Върховния касационенъ съдъ решение, относително 

повторно даденото отъ този съдъ пълкувание на закона. Противъ постановеното на това 

основание решение жалба не се допуска, но съ това не се унищожава правото за жалба на 

друго основание. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато при повторното разглеждане на делото въ 

общо събрание Върховниятъ касационенъ съдъ намери подадената касационна жалба за 

основателна, той може вместо да повръща делото за ново разглеждане въ въззивната 

инстанция да го реши самъ по същество, ако признатото нарушение се отнася до кривото 

тълкуване на единъ материаленъ законъ по отношение на констатираните факти и ако 

делото е узряло за решение. Въ тоя случай явившите се страни се допускатъ да говорятъ и 

по съществото на делото. 

 

КНИГА ЧЕТВЪРТА 



Законна сила на съдебните решения и определения 
 

Глава I 

Влизане на съдебните решения въ сила 
 

Чл. 544 (799). Следъ като провъзгласи решението по съществото на делото, съдътъ не 

може самъ нито да го отмени, нито да го измени. Обаче той може до изтичане срока за 

обжалването му да поправя явни фактически грешки, следъ като изслуша страните. 

Определението, съ което се допуска поправката може да се обжалва заедно съ решението 

или по общия редъ. 

 

Определенията, съ които се урежда движението на делото, могатъ да бъдатъ 

изменявани или отменявани отъ същия съдъ, поради изменилите се обстоятелства или 

поради очевидна грешка или опущение. За останалите определения важи наредбата на 

алинея първа. 

 

Чл. 799. Отъ какъ се провъзгласи решението по съществото на делото съдебното 

учреждение не може само нито да го отмени, нито да го измени. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определенията постановени по частни въпроси, 

могатъ да бъдатъ изменявани или отменявани отъ същия съдъ вследствие изменилите се 

обстоятелства или очевидна грешка или опущение. 

 

Чл. 545 (144, 800). Въ законна сила влизатъ: 

 

1) решенията на околийските съдии по лични искове или по вещни искове за движими 

имоти, цената на които искове не надминава 2.000*) лева; 

 

2) всички други решения на околйските съдии, противъ които не е подадена въззивна 

жалба въ определения отъ закона срокъ; 

 

3) въззивните решения на областните съдилища по дела въ които цената на иска не 

надминава 10.000 *) лева; 

 

4) всички други въззивни решения на областните съдилища, противъ които не е 

подадена касационна жалба въ определения отъ закона срокъ; 

 

5) решенията на областните съдилища, като първа инстанция, потивъ които не е 

подадена въззивна жалба въ определения отъ закона срокъ; 

 

6) решенията на апелативните съдилища, противъ които не е подадена касационна 

жалба въ определения отъ закона срокъ; 

 

7) решенията, касационната жалба противъ които не е уважена. 

 



Въззивните жалби, производството по които съгласно чл. 444, ал. 1 се унищожи, се 

считатъ неподадени, за такива се считатъ също и оттеглените или оставени безъ 

разглеждане въззивни или касационни жалби. 

 

Чл. 144. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) За влезли въ законна сила се признаватъ 

следващите решения: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) решенията на мировите съдии по лични 

искове, цената на които не надминава 300 лв.; 

 

2) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) решенията на мировите съдии по всички други 

дела, на които цената не надминава 2.000 лева; 

 

3) решенията на мировите съдии по дела отъ по-голяма сума или по искове, които не 

подлежатъ на оценка, ако не е подадена въззивна жалба въ установения срокъ, и 

 

4) решенията на окръжния съдъ, постановени по въззивенъ редъ срещу решенията на 

мировите съдии. 

 

Чл. 800. Решението встъпва въ законна сила: 

 

1) когато е постановено въ окръжния съдъ и страните не са принесли въззивна жалба 

въ установения срокъ, и 

 

2) когато е постановено отъ апелативния съдъ. 

 

*) Съ законъ отъ 2 априлъ 1942 г. е постановено: § 5 . Въ чл. 545, т. 1 числото "1000" 

става "2000", а въ т. 3 на същия членъ числото "5000" става "10.000". 

 

Чл. 546 (801, 802). Решението, което е влязло въ законна сила, е задължително не 

само за страните, но и за съда, който го е постановилъ, а също и за всички други съдебни и 

административни учреждения и лица. То може да се отмени само въ посочените отъ закона 

случаи и по установения за това редъ. 

 

Чл. 801. Решението, което е влязло въ законна сила, е задължително не само за 

страните, но и за съда, който го е постановилъ, а също и за всичките други съдебни и 

присъствени места и длъжностни лицау и те не трябва въ никой случай да пререшаватъ 

свършеното съ това решение дело. 

 

Чл. 802. Решението, което е встъпило въ законна сила може да се отмени само въ 

случаите и по реда, показани въ закона. 

 

Чл. 547 (803). Решението влиза въ законна сила само по отношение на спорния 

предметъ, който е исканъ или оспоряванъ отъ същите страни, въ същото имъ качество и на 

същото основание. 

 

Чл. 803. Решението встъпва въ законна сила само по отношение на спорния предметъ, 



който е исканъ и оспоряванъ отъ същите тъжащи се страни и на същото основание. 

 

Глава II 

Отмяна на влязло въ законна сила решение 
 

Чл. 548 (705, т. т. 2 и 3, 710). Молбата за отмяна на влязло въ законна сила решение 

бива два вида: 

 

1) молба за прегледъ на решението, и 

 

2) молба отъ неучаствувало въ делото лице. Тези молби се разглеждатъ отъ Върховния 

касационенъ съдъ. 

 

Чл. 705, т. т. 2 и 3. Молба за отмяна на решенията може да бъде три рода: 

 

2) молба за прегледъ на решенията и 

 

3) молба отъ неучастуващите въ делото лица. 

 

Чл. 710. (Измененъ: З. отъ 16 юнй 1922 год.) Молбите за отмяне на окончателните 

решения на мировите съдии се разглеждатъ отъ апелативния съдъ, а молбите за отмяна на 

решения на окръжните и апелативните съдилища се разглеждатъ отъ Върховния 

касационенъ съдъ. 

 

Чл. 549 (707). Молба за прегледъ на влязло въ законна сила решение се допуска: 

 

1) когато се откриятъ нови обстоятелства, които иматъ съществено значение за 

делото; 

 

2) когато по съответния съдебенъ редъ се установи подправка въ документите или 

лъжливость въ показанията на свидетелите, на околните люди или навещите лица, върху 

които е основано решението, или лъжливость на положената по делото решителна клетва; 

 

3) когато по съответния съдебенъ редъ се установятъ престъпни действия, извършени 

отъ страната, или отъ нейния представителъ, или отъ съдия въ връзка съ решаване на 

делото; 

 

4) когато между същите страни, въ същото имъ качество, по същия предметъ и върху 

същите основания са постановени решения, влезли въ законна сила, които си 

противоречатъ едно на друго; 

 

5) когато влязлото въ законна сила решение е постановено срещу ответникъ, който не 

се е явилъ при разглеждане на делото и местожителството на когото не е било посочено; 

 

6) когато страната установи, че не е могла да се яви при разглеждане на делото нито 

лично, нито чрезъ повереникъ, по причина на препятствия, които тя не е могла да 



предвиди или да отстрани, или пъкъ че не е била призована. 

 

Чл. 707. Молба за прегледъ на решението се допуска: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато се откриятъ нови обстоятелства, които 

иматъ съществено значение за делото, или когато се открие подлогъ въ актовете, върху 

които е основано решението, или лъжливостьта на показанията на свидетелите, на 

околните или на вещите лица, или престъпни действия отъ страната или нейния 

представителъ; 

 

2) окогато окончателното решние е постановено срещу ответникъ, който не се е явилъ 

при разглеждане на делото и местожителството на когото не е било показано; 

 

3) когато помежду същите страни, въ същото имъ качество, по същия предметъ и възъ 

едни и същи основания са постановени решения, влезли въ законна сила, които си 

противоречатъ едно на друго; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато е постановено окончателно решение и 

страната установи, че не е могла да се яви нито лично, нито чрезъ повереникъ; по причина 

на препятствия, които не е могла да предвиди или да предупреди и отстрани, или установи, 

че не е била призована. 

 

Чл. 550 (708, 713). Молбата отъ трето лице, което не е участвувало въ делото, се 

допуска само тогава, когато влязлото въ законна сила решение нарушава някое негово 

право. 

 

Въ молбата си третото лице трябва изрично да посочи, коя часть отъ решението се 

счита, че нарушава неговото право. 

 

Чл. 708. Молби отъ трети лица, които не са участвували въ делото, допускатъ се въ 

такива случаи, когато влязлото въ законна сила решение нарушава техните права. 

 

Чл. 713. Въ молбата на третото лице трябва изрично да бъде показано, коя часть на 

решението молителя счита, че нарушава неговото право. 

 

Чл. 551 (709, 711). Молбата за отмяна на влязло въ законна сила решение се подава 

чрезъ съда, който е постановилъ решението, въ двумесеченъ срокъ, считанъ: 

 

а) въ случая, посоченъ въ т. 1 на чл. 549, отъ деня, въ който е станало известно на 

молителя новото обстоятелство, което служи като основание на молбата; 

 

б) въ случаите, посочени въ т. т. 2 и 3 на същия, членъ отъ деня, въ който е влязла въ 

законна сила присъдата на наказателния съдъ, съ която се признава неистинностьта на 

документа или лъжливостьта на показанията или клетвата, или виновностьта на лицата, за 

които се говори въ чл. 549, т. 3; 

 

в) въ случаите, посочени въ т. 4 на същия членъ, отъ деня на връчването на страната 



преписъ отъ последното решение или призовка за изпълнението му, като се гледа, кое по-

рано е станало; 

 

г) въ случаите, посочени въ т. т. 5 и 6 на същия членъ отъ деня, въ който молительтъ е 

получилъ преписъ отъ решението или пъкъ призовка за неговото изпълнение, като се 

гледа, кое по-рано е станало; 

 

д) въ случая, когато молбата се подава отъ трето лице отъ деня, въ който решението 

му е станало известно. 

 

Чл. 709. Срокътъ за подаване молби за отмяна на решенията на апелативните 

съдилища е двумесеченъ, а на окончателните решения на мировите съдии и окръжните 

съдилища е месеченъ. 

 

Чл. 711. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Установениятъ въ чл. 709 срокъ се смята: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) за молби за касация на решенията - отъ дена 

на произнасянето имъ, когато те са присъствени, или отъ съобщението имъ, когато са 

неприсъствени, или отъ деня на обнародването имъ, ккогато е неизвестно 

местожителството на страната; 

 

2) за молби за прегледъ на решенията - отъ деня когато е станало на молителя 

известно ново обстоятелство, което служи като основание на молбата за преглеждане на 

решението; въ случай на подлогъ - отъ деня, когато е встъпила въ законна сила пирсъдата 

на углавния съдъ, съ която е признатъ акта за подложенъ; въ случая, показанъ въ п. 2 на чл. 

707 - отъ деня, когато получи действително ответника преписъ отъ решението или 

съобщението на призовката за неговото изпълнение, като се гледа кое по-рано е станало; а 

въ случая, показанъ въ п. 3 на чл. 707 - отъ деня на съобщението преписъ отъ последното 

решение, и 

 

3) за молби на неучаствуващите въ делото лица - отъ деня, когато решението е 

станало известно на лицето, което подава молбата. 

 

Чл. 552 (713). Молбата за отмяна на влязло въ законна сила решение трябва да бъде 

приподписана отъ адвокатъ. Въ нея трябва да бъдатъ посочени доказателства за 

основанието, поради което се иска отмяната на решението. Къмъ, нея се прилагатъ: 

 

1) преписъ отъ решението, отмяната на което се иска; 

 

2) писмените доказателства, ако има такива. 

 

Освенъ това по отношение на молбите за отмяна важатъ и наредбите на чл. чл. 488, 

493 - 495, 496, ал. ал. 1 - 3, 497, 508 - 512 и 525, ал. последна. 

 

Чл. 713. Въ молбата на третото лице трябва изрично да бъде показано, коя часть на 

решението молителя счита, че нарушава неговото право. 

 



Чл. 553 (728). Изпълнението на решението, противъ което въ законния срокъ е 

подадена молба за отмяна, се спира, само ако Върховниятъ касационенъ съдъ намери 

искането за това уважително и ако молительтъ представи нуждното обезпечение въ 

налични пари или въ държавни или гарантирани отъ държавата ценни книжа по пазарната 

имъ цена, намалена съ 20 %. 

 

Чл. 728. (Допълнена 1 алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Изпълнението на решенията 

по граждански и търговски дела, срещу които е подадена, въ узаконения срокъ, касационна 

жалба, се спира само въ такъвъ случай, ако страната, срещу която се привежда решението 

въ изпълнение, представи надлежно обезпечение. Когато пъкъ срещу тяхъ е подадена 

друга жалба за отмяна, изпълнението, срещу надлежно обезпечение, се спира, ако съда 

намери молбата за това уважителна. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Това обезпечение състои въ налични пари или 

ценни държавни или гарантирани отъ държавата книжа, или недвижими имоти, които 

служатъ за изключително удовлетворение на вземането. 

 

Чл. 554. При разглеждане на молбите за отмяна Върховниятъ касационенъ съдъ се 

ръководи отъ правилата, установени въ чл. чл. 529 - 531 за разглеждане на касационните 

жалби, съ тази разлика, че въ решението си, вместо касационните поводи, посочва 

основанието, поради което се отменява решението. 

 

Чл. 555 (719). Върховниятъ касационенъ съдъ може да отмени решението на съда, 

противъ което е подадена молба за отмяна отъ трето неучаствувало въ делото лице, само 

въ ония части, които се отнасятъ до правата на молителя, съ изключение на случая, когато 

другите части на същото решение са неразделно свързани съ тяхъ. 

 

Чл. 719. Решението на съда, срещу което е подадена жалба отъ трето лице, може да 

бъде отменено само въ онези части, които се отнасятъ до правата на третото лице, което е 

подало молба за отмяна на решението, съ изключение, когато другите части на това 

решение са неразривно свързани съ тяхъ. 

 

Чл. 556 (721). Когато отмени обжалваното решение, Върховниятъ касационенъ съдъ 

праща делото за ново разглеждане и решаване въ другъ съдъ, който е по-близъкъ до оня, 

въ който по-рано то се е гледало, или го повръща на същия съдъ, който е постановилъ 

отмененото решение, за да го разгледа при другъ съставъ. Този съдъ при новото 

разглеждане на делото се ръководи отъ общите правила, а също и отъ наредбата на чл. 541 

. 

 

Чл. 721. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато се отмени обтъженото решение, 

Върховния касационенъ съдъ праща делото за ново разглеждане и решаване въ другъ съдъ, 

който е по-близъкъ до тоя, гдето се е разгледало делото, или го повръща на същия съдъ, 

който е постановилъ отмененото решение, за да го разгледа при другъ съставъ. Когато 

апелативния съдъ отмени обтъженото решение, праща делото за ново разглеждане на 

другъ по-близъкъ мирови съдия. 

 



Глава III 

Издаване на изпълнителни листове отъ съдилищата 
 

Чл. 557 (818). Изпълнителни листове се издаватъ на страните въ полза на които се 

присъжда или признава известно право: 

 

1) по влезлите въ законна сила съдебни решения; 

 

2) по окончателните съдебни решения; 

 

3) по съдебните решения, за които е допустнато предварително изпълнение; 

 

4) по подлежащите на изпълнение съдебни определения; 

 

5) по съдебните спогодителни протоколи; 

 

6) по имащите сила на съдебна спогодба спогодителни актове по делата за 

несъсотятелность; 

 

7) по решенията на арбитражните съдилища; 

 

8) (Отменена: З. отъ 2 априлъ 1942 г.*); 

 

9) по онези постановления на административните власти допускането на 

изпълнението на които е възложено отъ закона върху гражданските съдилища, и 

 

10) по вземания, подлежащи на изпълнение споредъ особените закони за държавните 

банки. 

 

Чл. 818. Подлежатъ на изпълнение: 

 

1) влезлите въ законна сила решения или за което е постановено предварително 

изпълнение. 

 

2) съдебните определеиня, изпълнението на които е допустнато; 

 

3) съдебните помирителни протоколи (чл. чл. 40 и 260); 

 

4) спогодителните актове по дела за несъстоятелность, които иматъ сила на съдебна 

спогодба; 

 

5) постановленията на административните власти и други публични органи, ако са 

означени отъ тяхъ като изпълняеми и ако изпълнението имъ е възложено отъ закона за 

гражданските съдилища; 

 

6) решенията на помирителния съдъ; 



 

7) ипотечните актове (чл. 20 отъ закона за ипотеките), и 

 

8) (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) решенията на Народното събрание; съдилищата по 

тяхъ издаватъ изпълнителни листове безъ състезание. 

 

*) Съ чл. 156ч отъ закона за гражданското съдопроизводство т. 8 се отменява. 

 

Стара т. 8 на чл. 557 . По ипотечни заеми. 

 

Чл. 558 (819, 820). Изпълнителниятъ листь се издава, по писмена молба на 

заинтересуваната страна, въ случаите, посочени въ т. т. 1 - 6 на предходния членъ, отъ 

първоинстанционния съдъ, който е разгледалъ спора, а въ случаите, посочени въ т. т. 7 - 10 

на същия членъ - отъ съда, въ областъта на който са издадени казаните актове. 

 

Когато съдътъ е колегиаленъ, изпълнителниятъ листъ се издава отъ неговия 

председателъ. 

 

Непредставянето на решението въ окончателна форма не пречи да се издаде 

изълнителенъ листъ възъ основа на резолюцията. 

 

По съдебните определения, които по длъжность се изпълняватъ отъ съда, се издава по 

длъжностъ изпълнителенъ листъ. 

 

Резолюцията за издаване или отказване да се издаде изпълнителенъ листъ може да се 

обжалва по общия редъ. 

 

Чл. 819. Изпълнителенъ листъ се издава по писмена молба на една отъ страните, 

освенъ въ случаите, за които въ закона е постановено другояче. 

 

По съдебните определения, които по длъжность се изпълняватъ отъ съда, се издава по 

длъжность изпълнителенъ листъ. 

 

Чл. 820. Изпълнителенъ листъ за актовете, означени въ чл. 818, п. п. 1 - 4, се издава 

отъ първостепенния съдъ, който е разгледалъ спора; а за атовете, означени въ п. п. 5 - 7, се 

издава отъ надлежните съдилища, въ окръга на които са издадени актовете. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юния 1922 год.) Изпълнителниятъ листъ се издава отъ 

председателя и съда. Резолюцията на председателя, съ която издава или отказва издаването 

изпълнителенъ листъ, може да се обтъжи съ частна жалба. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) Непредставянето на решението въ окончателна 

форма не пречи да се издаде изпълнителенъ листъ по резолюцията. 

 

Чл. 559 (821, 822). Изпълнителниятъ листъ се издава по приложената къмъ този членъ 

форма. Той се подписва отъ околийския съдия или отъ председателя на съда, който го е 

издалъ, приподписва се отъ секретаря на съда, и се подпечатва съ печата на съда. 



 

Чл. 821. Изпълнителниятъ листъ се съставя по приложената къмъ този членъ форма. 

 

Чл. 822. Изпълнителниятъ листъ се подписва отъ председателя на съда и се 

приподписва отъ секретаря по листовете; възъ него се ударятъ и печата на съда. 

 

Чл. 560 (823, 824, 825). Изпълнителенъ листъ се дава само въ единъ екземпляръ. 

 

Когато е решено да се предадатъ въ натура няколко имоти, позволява се да се издаде 

особенъ изпълнителенъ листъ за всеки единъ отъ тези имоти, съ точно означение за кой 

именно имотъ се той отнася. 

 

Когато решението е постановено въ полза на няколко лица, въ такъвъ случай, по 

молба на тези последните имъ се дава единъ изпълнителенъ листъ, или пъкъ на всекиго 

отъ тяхъ се дава особенъ изпълнителенъ листъ, съ означение въ коя именно часть 

решението трябва да се изпълни въ полза на тогова, на когото е даденъ отделниятъ 

изпълнителенъ листъ. 

 

Когато решението е постановено противъ няколко лица, по молба на страната, въ 

полза на която то е постановено, се даватъ единъ или няколко изпълнителни листове, 

споредъ числото на осъдените лица, като се посочва въ коя именно часть решението 

трябва да се изпълни спрямо всяко едно отъ тяхъ. 

 

Чл. 823. Изпълнителенъ листъ се дава само въ единъ екземпляръ, но когато е решено 

да се предадатъ въ натура няколко имоти, позволява се да се издаде особенъ 

изпълнителенъ листъ за всеки отъ тези имоти, съ точно означение за кой именно имотъ. 

 

Чл. 824. Когато решението е станало въ полза на няколко лица, дава се по молбата 

имъ или единъ изпълнителенъ листъ, или пъкъ всекиму особенъ изпълнителенъ листъ, съ 

означение въ коя именно часть решението трябва да се изпълни въ полза на тогози, комуто 

е даденъ този листъ. 

 

Чл. 825. Когато решението е станало противъ няколко лица, дава се на страната, въ 

полза на която е то станало, по нейна молба, единъ или няколко изпълнителни листове, 

споредъ числото на ответниците, съ показание въ коя именно часть решението трябва да се 

изпълни относително до всекиго отъ тяхъ. 

 

Чл. 561 (826). Въ замяна на изгубения, откраднатия или унищожения първообразенъ 

изпълнителенъ листъ се дава на страната, на която той е билъ издаденъ, преписъ отъ него 

по определение на съда, постановено следъ изслушване обясненията на противната страна, 

ако тя се яви въ определения за това денъ. Върху преписа отъ изпълнителния листъ се 

бележи, че той е издаденъ въ замяна на първоначалния изпълнителенъ листъ. 

Определението на съда може да се обжалва по общия редъ. 

 

Чл. 826. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ замяна на изгубения, откраднатия 

или унищожения първообразенъ изпълнителенъ листъ дава се на взискателя преписъ отъ 

него, но само по определение на съда, постановено, следъ изслушване обясненията на 



противната страна, ако тя се е явила въ определения срокъ. Върху преписа отъ 

изпълнителния листъ се бележи, че той е издаденъ въ замяна на първоначалния 

изпълнителенъ листъ. Определението на съда може да се обтъжи съ частна жалба. 

 

КНИГА ПЕТА 

За сроковете 
 

Глава I 

Общи правила за определяне и броене на сроковете 
 

Чл. 562 (733). Определянето на сроковете въ случаите, когато те не са установени отъ 

закона, зависи отъ съда. 

 

Чл. 733. Определянето на сроковете въ случаите, когато те не са установени отъ 

закона, зависи отъ съда. 

 

Чл. 563 (734). Продължителностьта на срока, който се определя отъ съда, трябва да е 

съобразна съ възможностьта да се изпълни действието, за което се определя срокътъ. 

 

Чл. 734. Продължителностьта на срока, който се определя по усмотрение на съда, 

трябва да е съобразена съ възможностьта да се изпълни това действие за което се определя 

срока. 

 

Чл. 564 (735). Сроковете, които са определени отъ закона, и тия, които се определятъ 

отъ съда, се броятъ по месеци, седмици и дни. 

 

Чл. 735. Сроковете, които са определени отъ закона, и тия, които се определятъ отъ 

съда, се изброяватъ по месеци, недели и дни. 

 

Чл. 565 (736). Срокътъ, който се брои по месеци, изтича въ съответното число на 

последния месецъ отъ този срокъ. 

 

Чл. 736. Срокътъ, който се изброява по месеци, изтича въ съответствуващото число на 

последния месецъ. 

 

Чл. 566 (737). Ако краятъ на срока, който се брои по месеци, се пада въ такъвъ 

месецъ, който няма съответно число, той се брои въ поледния денъ на тоя месецъ. 

 

Чл. 737. Ако краятъ на срока, който се брои по месеци, се пада въ такъвъ месецъ, 

който няма съответствуваще число, то той се брои въ последния денъ на тоя месецъ. 

 

Чл. 567 (738). Срокътъ, който се брои по седмици, изтича въ съответния денъ на 

последната седмица отъ този срокъ. 

 

Чл. 738. Срокътъ, който се брои по недели, изтича въ съответсвтуващия денъ на 



последната неделя. 

 

Чл. 568 (739). Когато свършването на срока, споредъ правилата за броенето му, се 

пада въ неприсъственъ денъ, то тоя денъ и другите, които идатъ следъ него по редъ 

неприсъствени дни, не се броятъ; а за последенъ денъ на срока се брои първиятъ следъ 

тяхъ присъственъ денъ. 

 

Чл. 739. Когато свършването на срока по общо изброяване, би се паднало въ 

неприсъственъ денъ, то тоя денъ и другите които идатъ следъ него на редъ неприсъствени 

дни, не се борятъ; но последенъ денъ на срока се брои първия следъ тяхъ присъственъ 

дена. 

 

Чл. 569 (740). Когато срокътъ се брои по дни, не се брои деньтъ на извършването на 

действието, отъ което срокътъ започва да тече. Последниятъ денъ отъ определеното число 

дни се счита за свършване на срока. 

 

Чл. 740. Когато се изброява срока по дни, не се брои деня на извършването на това 

действие, отъ което срокътъ се изброява, и последниятъ отъ назначеното число дни се брои 

за свършване на срока. 

 

Чл. 570 (741). Въ последния денъ на срока правото на страните, което зависи отъ 

срока, се продължава до изтичането на целия денъ, т. е., до края на двадесетъ и четвъртия 

часъ; но когато действието трябва да се заяви или извърши въ съда, ограниченото съ срокъ 

право на страните се прекратява съ изтичането на присъствените часове. 

 

Чл. 741. Въ последния дена на срока правото на страните, което зависи отъ срока, се 

продължава до изтичането на целия денъ, т. е. дванадесетия часъ на нощьта; но когато 

действително е потребно да се заяви или извърши въ съда, ограниченото съ срокъ право на 

страната се прекратява съ изтичането на присъствените часове. 

 

Чл. 571 (742). Срокътъ, който е назначенъ отъ съда за определено число на месеца или 

за посоченъ денъ, изтича въ същото това число или въ същия тоя денъ. 

 

Чл. 742. Срокътъ, който е назначенъ отъ съда за определно число или за показанъ 

денъ, изтича въ същия тоя денъ. 

 

Чл. 572 (743). Когато се подава молба или жалба отъ отсътствуващи лица, за денъ на 

подаването се счита и деньтъ, въ който молбата или жалбата е предадена на пощата. 

 

Чл. 743. Когато постъпва молба или жалба отъ отсътствущи лица, счита се деня, въ 

който молбата или жалбата е подадена на пощата. 

 

Чл. 573 (744). Когато производството е спряно въз основа на чл. 435 , спиратъ се и 

всичките течащи, но още не изтекли по него срокове. 

 

Чл. 744. Когато производството е спряно на основание чл. 613 , то се спиратъ и 

всичките текущи, но още неизтекли по него, срокове. 



 

Чл. 574 (745). Спирането на сроковете се брои отъ времето на събитието, по причина 

на което производството е било спряно. 

 

Чл. 745. Спирането на сроковете се брои отъ времето на това събитие, последствие на 

което производството е било спряно. 

 

Чл. 575 (746). Когато се възобнови спряното производство, отъ преценката на съда 

зависи, съобразно съ обстоятелствата на всяко дело и съ причината на спиранто, да 

определи ново течение на срока, безъ да се брои изминалото време или да се брои и това 

време. 

 

Чл. 746. Когато се възобнови спряното производство, отъ усмотрението на съда 

зависи, съобразно съ обстоятелствата на всяко дело и съ причината на спирането, да 

определи ново течение на срока, безъ да се брои изминалото време или да се брои и това 

време. 

 

Глава II 

Отсрочване и възобновяване на сроковете 
 

Чл. 576 (747). Молбата за отсрочване се подава до съда, предъ който трябва да стане 

действието, за извършване на което се иска отсрочване, преди да изтече определенията за 

извършването на това действие срокъ. Тя се разглежда отъ същия съдъ въ разпоредително 

заседание, щомъ въпросътъ не е повдигнатъ въ съдебно заседание. 

 

Чл. 747. Молбите за отсрочване се заявяватъ въ съда предъ който трябва да стане 

действието, за извършване на което се изисква отсрочване, и до изтичането на назначения 

за извършването на това действие срокъ. 

 

Чл. 577 (748). Отсрочмане се допуска само единъ пътъ. Отъ това правило се 

изключватъ: 

 

1) случаите на взаимно съгласие на страните; 

 

2) случаите, когато не е възможно да се извърши опеделеното отъ съда действие по 

непреодолими препятствия или по независещи отъ страните обстоятелства. 

 

Чл. 748. Отсрочване се допуска само единъ пътъ. Отъ това общо правило се 

изключватъ: 

 

1) случаите на взаимно съгласие на страните; 

 

2) случаите когато не е възможно да се извърши назначеното отъ съда дейстиве по 

непреодолими препятствия или по независещи отъ страните обсоятелства. 

 

Чл. 578 (749). Отсрочване не се допуска: 



 

1) за подаване на въззивни, касационни и частни жалби и на жалби за отмяна на 

решения; 

 

2) когато молбата за отсрочване е подадена следъ изтичането на определения срокъ, 

освенъ ако молительтъ докаже, че въ определението или съобщението за срока е имало 

явна грешка или опущение, следствие на което точното спазване на срока е било 

невъзможно. 

 

Чл. 749. Отсрочване не се допуска: 

 

1) за подаване въззивни и частни жалби и въобще жалби за отмяна на решенията; 

 

2) когато молбата за отсрочване е подадена следъ изтичането на назначения срокъ 

освенъ ако просительтъ докаже, че въ известяването за срокътъ е имало явна погрешка или 

опущение последствие на което точното съблюдение на срокътъ е било невъзможно. 

 

Чл. 579 (750). Болестъ на съдещия се не може да служи нито като оправдание за 

пропускането на срока, нито като поводъ за продъжаването му. 

 

Чл. 750. Болестъ на съдещия се не може да служи нито като оправдаване за 

пропускането на срока, нито като поводъ за продължаването му. 

 

Чл. 580 (752, 753, 754, 1 изреч.). Молба за възстановяване на порпустнатъ срокъ се 

подава до съда, предъ който е трябвало да стане пропустнато действие, въ двуседмиченъ 

срокъ отъ съобщението на съда за пропускането на срока. Тя се разглежда отъ същия съдъ. 

Преписъ отъ молбата се връчва на противната страна. 

 

Чл. 752. Разглеждане и удовлетворение на ходатайство за възстановяване на 

пропуснатъ срокъ зависи отъ това съдебно място, до което молбата е била адресувана. 

 

Чл. 753. Срокътъ за подаване молби за възстановяване на срокове се определя единъ 

месецъ, отъ когато е съобщено определението на съда за пропускането на срока. 

 

Чл. 754. Преписъ отъ молбата за възстановяване на срока се съобщава на противната 

страна, съ назначение срокъ за явяване въ съда. Въ случай че се възстановятъ сроковете, те 

се назначаватъ и изброяватъ споредъ правилата, изложени въ чл. чл. 694 и 695. 

 

Чл. 581 (751, 691). Пропустнатиятъ срокъ може да бъде възстановенъ, ако се докаже, 

че забавянето за постъпване на молбата въ съда или за извършване на някое действие е 

станало: 

 

1) по вина на длъжностното лице, чрезъ което е станало изпращането на книжата; 

 

2) по причина на закъсняване по пътя; 

 

3) по причина на особени непредвидени обстоятелства, и 



 

4) поради погрешно определяне на срока отъ съда. 

 

Чл. 751. Пропуснатиятъ срокъ може да бъде възстановенъ, ако се докаже, че 

забавянето за стигане въ съда молба или за извършването на някое действие е станало не 

по вина на тъжещия се, а по вина на тия длъжностни лица, чрезъ които изпращането или 

съобщението се е извършило, или последствие на особени непредвидени обстоятелства 

които не са зависили отъ волята на частното лице, като разни опущения отъ страна на 

длъжностните лица, които са станали причина да се забави извършването на някои 

действия. 

 

Чл. 691. Правото за въззивъ може да бъде възстановено, ако просрочването въ 

доставяне на въззивната жалба е произлязло по вината на длъжностното лице, чрезъ, което 

изпращането е станало или по закъсняване въ пътя, по причина на особени непредвидени 

обстоятелства, или пъкъ по причина на погрешно определяне срока отъ страна на съда. 

 

Чл. 582 (754, 2 изреч.). Когато съдътъ уважи молбата за възстановяване на срока, този 

последниятъ се определя споредъ правилата, предвидени въ чл. чл. 511 и 512. 

 

Чл. 754. Преписъ отъ молбата за възстановяване на срока се съобщава на противната 

страна, съ назначение срокъ за явяване въ съда. Въ случай че се възстановятъ сроковете, те 

се назначаватъ и изброяватъ споредъ правилата, изложени въ чл. чл. 694 и 695. 

 

КНИГА ШЕСТА 

Съдебни разноски 
 

Глава I 

Общи правила 
 

Чл. 583 (755). Съдебните разноски по гражданските дела са четири вида: 

 

1) гербови мита; 

 

2) съдебни мита; 

 

3) канцеларски мита, и 

 

4) берии по производството на делото. 

 

Чл. 755. Съдебните разноски по производството на гражданските дела са четири рода: 

 

1) гербови мита; 

 

2) съдебни мита; 

 



3) канцеларски мита, и 

 

4) берии по производството на делото. 

 

Чл. 584 (756). Гербовите мита се състоятъ въ плащане за гербови марки. 

 

Чл. 756. Гербовите мита състоятъ отъ плата за гербови марки. 

 

Чл. 585 (757). Съдебни мита се взиматъ за исковите молби, за апелативните жалби и 

за молбите за отмяна. 

 

Чл. 757. Съдебни мита се взиматъ отъ молбите за искъ и отъ апелативните жалби. 

 

Чл. 586 (758). Канцеларските мита се състоятъ: 

 

1) въ плащане на даване на изпълнителни листове, на преписи отъ документи, на 

справки и на други подобни книжа; 

 

2) отъ мито за удряне на печатъ. 

 

Чл. 758. Канцеларските мита състоятъ отъ плата за даване изпълнителни листове, 

преписи отъ документи справки и други подобни книжа, и отъ мито за удряне печатъ. 

 

Чл. 587 (759). Бериите по производството на делото се определятъ или въ полза на 

вещите лица, на свидетелите и на съдещите се, или пъкъ иматъ друго определено 

назначение, било за разноски за обнародване, било за изпращане на известно място 

членовете на съда съ някоя поръка, било за превозване на свидетели или други лица. 

 

Чл. 759. Бериите по производството на делото или се определятъ въ полза на вещите 

люди, на свидетелите и на съдещите се, или иматъ друго определено назнтачение, като за 

разноски по публикации, за изпращане някъде членовете на съдебните места съ някое 

поръчение и за призоваване на свидетели или други лица. 

 

Чл. 588. Всички суми, които се депозиратъ или служатъ като залогъ по делата за 

каквато и да е целъ, се внасятъ отъ страните въ Българската земеделска банка, Българската 

централна кооперативна банка или кредитираните отъ нея пряко или непряко популярни 

банки на името на съда, въ който е образувано делото. 

 

Внесените досега въ други банки на името на частни лица такива суми се прехвърлятъ 

въ Българската земеделска банка, Българската централна кооперативна банка или 

кредитираните отъ нея пряко или непряко популярни банки на името на съответния съдъ. 

 

Глава II 

Гербови мита 
 

Чл. 589 (760). Молбите, приложенията към тяхъ и всички други книжа, коитосе 



подаватъ въ околийските областните и апелативните съдилища и въ Върховния 

касационенъ съдъ, а също и на председателите и на членовете на съда, както и 

изпълнителните листове, преписите отъ решенията, справките и други такива книжа, се 

облепватъ съ гербови марки, съгласно закона за гербовия налогъ. 

 

Чл. 760. Молбите и приложенията къмъ тяхъ, както и всичките книжа, които се 

подаватъ въ мировите, окръжните и апелативните съдилища, въ Върховния касационенъ 

съдъ, така също и на председателите и на членовете на съдебните места, а още и 

изпълнителните листове, преписите отъ решенията, справките и други такива книжа, се 

облепватъ съ гербови марки, съгласно закона за гербовия сборъ. 

 

Чл. 590 (761). За да бъде даденъ изпълнителенъ листъ, преписъ или удостоверение, 

трябва, заедно съ молбата за това, да бъдатъ представени и нуждните гербови марки. 

 

Чл. 761. За да бъде написанъ изпълнителенъ листъ, преписъ или справка, трябва, 

заедно съ молбата за това, да бъде представено и надлежното количество гербови марки. 

 

Глава III 

Съдебни мита 
 

Чл. 591 (763, 764). За исковите молби, за насрещните искове и за молбите на трети 

лица съ самостоятелни права се взема съдебно мито по 2 % отъ цената на иска за дела 

предъ околийските съдии и по 3 % - за дела предъ другите съдилища. Когато насрещниятъ 

искъ не бъде приетъ за съвместно разглеждане и се заведе самостоятелно, нови съдебни 

мита по него не се плащатъ. 

 

Съдебно мито за въззивните жалби, подавани срещу решенията на околийските съдии, 

е 2 %, а за ония противъ решенията на областните съдилища - 3 %. 

 

По дела на общини и села за гори, мери и пасища, посочените въ алинеи първа и втора 

съдебни мита са 1 %. 

 

За молбите за отмяна се взема съдебно мито: 

 

200 лева по делата, подсъдни на околийските съдии, и 400 лева по всички други дела. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 2 априлъ 1942 г.1) Същите размери на съдебните мита се взематъ 

и по молбите за издаване на изпълнителенъ листъ за суми въ всички случаи, когато по 

закона не се води процесъ по съсъстезателенъ редъ (чл. 82 отъ наредбата-законъ за 

градските общини, чл. 80 отъ наредбата-законъ за селските общини, чл. 557, т. т. 7 и 10 отъ 

закона за гражданското съдопроизвоство и пр.), съ изключение на случаите посочени въ 

следавщия чл. 591а. 

 

По дела за делба отъ стойностьта на всеки наследственъ дялъ се взема по 1 % съдебно 

мито, което се определя отъ съда при утвърждаването на поделителния протоколъ. Ако 

пъкъ производството се прекрати по спогодба, отъ стойностьта на всеки наследственъ дялъ 



се взема по 1/2 % съдебно мито, което се определя отъ съда при увтърждаването на 

спогодителния протоколъ. 

 

Чл. 763. (Измененъ: З. отъ 31 октомврий 1919 год., 13 априлъ 1922 год. и 16 юний 

1922 год.) Отъ исковите молби, отъ насрещните искове и отъ молбите на третите лица съ 

самостоятелни права се взема мито както следва: 

 

1) по 4 %, ако цената на искътъ е до 50.000 лв. включително, и 

 

2) по 5 % върху целиятъ искъ, ако цената на искътъ е повече отъ 50.000 лв. 

 

Също такова мито се взема и отъ апелативните жалби срещу решенията на мировите и 

окръжните съдилища. 

 

Въ никой случай съдебното мито не може да бъде по-малко отъ 5 лв. 

 

Чл. 764. (Измененъ: З. отъ 31 октомврий 1919 год. и 16 юний 1922 год.). Въ дела по 

искове, които не подлежатъ на оценение, както и по установителните искове и тези за 

делба, съдебното мито се определя отъ съда, когато той постановява решението въ размеръ 

до 2.000 лв. 

 

1) Стара ал. 5 на чл. 591 . (Изменена ал.: З. отъ 16 октомврий 1937 г. 1), *) Същите 

размери на съдебните мита се взематъ и по молбите за издаване на изпълнителенъ листъ за 

суми въ всички случаи, когато по закона не се води процесъ по състезателенъ редъ (чл. 14 

отъ закона за заповедното съдопроизводство, чл. 82 отъ наредбата-законъ за градските 

общини, чл. 80 отъ наредбата-законъ за селските общини, чл. 557, п. п. 7, 8 и 10 отъ закона 

за гражданското съдопроизводство и пр.). 

 

1) Стара ал. 5 на чл. 591 . Същите размери на съдебните мита се важатъ и за исковете 

по заповедното съдопроизводство. 

 

*) Ал. 5 на чл. 591 е изменена съ чл. 23 на нар.-законъ за допълн. бюдж. кредитъ въ 

размеръ на 49.000.000 лв. по бюджета на държавата за 1937 бюдж. година. (Д. В., бр. 229 

отъ 16.Х.1937 година). 

 

Чл. 591а. (Новъ: З. отъ 2 априлъ 1942 г.) По молбите за издаване заповедъ за 

изпълнение или изпълнителенъ листъ по заповедното съдопроизводство се взема съдебно 

мито 1 %. 

 

Същото мито се взема и по въззивните жалби срещу определенията, съ които се 

уважаватъ или отхвърлятъ молбите за изпълнителенъ листъ по същото съдопроизводство. 

 

Ако на молбата за издаване заповедъ за изпълнение предстои да се даде ходъ по реда 

на съкратеното съдопроизводство поради представяне възражения отъ длъжника, ищецътъ 

трябва да внесе разликата за допълване на митото до размера посоченъ в чл. 591, ал. I . 

 

Когато при спиране на изпълнението на изпълнителенъ листъ по менителница, записъ 



на заповедъ или ипотеченъ актъ, кредиторът предяви искъ въ срока по чл. 136п, на 

съдебното мито се прихваща митото, внесено по молбата за издаване на изпълнителенъ 

листъ. 

 

Чл. 592 (764). По дела, исковете по които не подлежатъ на оценение, съдебното мито 

се определя отъ съда въ размеръ до 10.000 лв. при постановяване на решението. 

 

Чл. 764. (Измененъ: З. отъ 31 октомврий 1919 год. и 16 юний 1922 год.) Въ дела по 

искове които не подлежатъ на оценение, както и по установителните искове и тези за 

делба, съдебното мито се определя отъ съда, когато той постановява решението въ размеръ 

до 2.000 лв. 

 

Чл. 593 (765). Размерътъ на митата за искови молби и за въззивни жалби се определя 

споредъ числото на тези молби и жалби независимо отъ числото на лицата, които 

съвместно ги подаватъ. 

 

Чл. 765. Количеството на мита отъ искови молби и въззивни жалби се определя по 

числото на тези молби и жалби, независимо отъ числото на лицата, които съвместно ги 

подаватъ. 

 

Чл. 594 (766). Митото за въззивна жалба се пресмята не споредъ първоначалната цена 

на иска, а споредъ онази сума, присъждането на която въззивникътъ иска или оборва. 

 

Чл. 766. При вземането на мито от въззивна жалба то се смята не отъ първоначалната 

цена на иска, но само отъ тази сума, взискането на която просителя търси или 

пресъждането на която той оборва: 

 

1) По закона отъ 31 октомврий 1919 год. канцеларското мито е по 2 лева на листъ. 

 

2) По закона отъ 31 октомврий 1919 год. митото е по 1 левъ. 

 

Чл. 595 (767). Квитанция за внесените мита се прилага при самата искова молба, 

въззивна жалба или молба за отмяна. Това правило не се отнася до молбите за искъ, който 

не подлежи на оценение или се състои въ искане на доходи, сумата на които не е посочена 

въ молбата. Въ този случай размерътъ на съдебните мита се определя отъ съда при 

постановяване на решението и те се плащатъ отъ ищеца. 

 

Чл. 767. Митата се прилагатъ при самата искова молба или при въззивната жалба. 

Това правило не се отнася до молбите за искъ, когато последниятъ не подлежи на оценение 

или се състои въ изискване на доходи, сумата на които не е означена въ молбата. Въ този 

случай съдебните мита се определятъ отъ съда, когато се постановява решението, 

съразмерно съ присъдената сума и се плащатъ отъ осъдената страна незабавно. 

 

Глава IV 

Канцеларски мита 
 



Чл. 596 (769). Когато се даватъ на съдещите се изпълнителни листове, преписи отъ 

решения, отъ документи или отъ други книжа, а също и удостоверения, справки и други 

такива, взема се за преписване по петъ лева на страница, като се смятатъ по двадесетъ и 

петъ реда въ една страница. 

 

Чл. 769. (Измененъ: З. отъ 13 априлъ 1922 г. и 16 юний 1922 год.1) Когато се даватъ 

на съдещите изпълнителни листове, преписи отъ решения и отъ документи или други 

книжа, също и свидетелства, справки и други такива, взема се за преписване по петъ лева 

на листъ, като се смята двадесетъ и петъ реда въ страницата на листа. 

 

1) По закона отъ 31 октомврий 1919 год. канцеларското мито е по 2 лева на листъ. 

 

Чл. 597 (770). На всеки екземпляръ отъ книжата, които възъ основа на предходния 

членъ, се даватъ отъ съда на съдещите се страни, се удря печатъ, за което се взема особено 

мито петъ лева. 

 

Чл. 770. (Измененъ: З. отъ 13 априлъ 1922 год. и 16 юний 1922 г. 2) На всяка хартия, 

която се дава отъ съда на съдещите се страни, възъ основание на преидущия членъ, се удря 

печатъ, за което се взема особено мито четири лева. 

 

2) По закона отъ 31 октомврий 1919 год. митото е по 1 левъ. 

 

Чл. 598 (771). Установените въ двата предходни члена мита се взематъ въ съдебни 

марки и се залепватъ върху самите искани книжа. 

 

Чл. 771. (Измененъ: З. отъ 13 януарий 1899 год.) Установените въ двата предидущи 

члена мита се взематъ въ гербови марки и се залепватъ върху самите искани хартии. 

 

(Нова ал.: З. отъ 29 юлий 1924 год.) Освенъ тия мита за всяка една отъ книжата, 

изброени въ чл. 769, се взема такса отъ 5 лв. за книга. 

 

Глава V 

Берни по производството на делото 
 

Чл. 599 (772). За всяка призовка, обявление, съобщение или покана, безъ тези 

посочени въ чл. 529, които съдилищата изпращатъ до страните и други лица по делата се 

взема въ околийските съдилища по 5 лв., а въ областните и апелативните съдилища по 10 

лв. 

 

Държавното съкровище се освобождава отъ заплащане на тези берии. 

 

Чл. 772. (Измененъ: З. отъ 29 юлий 1924 год.) За всяка призовка, обявление, 

съобщение или покана, безъ тези по чл. 716 , които съдилищата изпращатъ до страните и 

други лица по делата, се взема по 3 лева за искове до 50.000, по 5 лева за искове до 100.000 

лева и по 10 лева за искове на цена надъ 100.000 лева. 

 



Държавното съкровище се освобождава отъ заплащане на тези берии. 

 

Чл. 600 (773). Ищецътъ, който няма възможность да посочи местожителството на 

ответника, е дълженъ да внесе нуждните пари за обнародване на призоваването. Той внася 

така също и нуждната сума, ако неприсъственото решение се обнародва въ "Държавенъ 

вестникъ". 

 

Чл. 773. Ищецътъ или взискательтъ, който няма възможность да покаже 

местожителството на ответника, дълженъ е да представи потребните пари за обнародване 

призоваването. Също ищеца плаща потребното количество, ако задочното решение се 

обнародва въ "Държавенъ вестникъ". 

 

Чл. 601 (774). Членовете на съда, когато се назначаватъ да отидатъ задъ чертата на 

града за огледъ на мястото, за разпитъ на свидетели и пр., получаватъ пътни пари за 

отиване и за връщане, а също и дневни пари, като чиновници отъ първа категория. 

 

Чл. 774. Членовете на съдебните учреждения, когато се отреждатъ задъ чертата на 

града за огледъ на мястото, за разпитъ на свидетели и пр., получаватъ пътни пари за 

отиване и за връщане, също и дневни пари, споредъ класа, въ който е турена тяхната 

длъжность, възъ основание на общите правила за това. 

 

Чл. 602 (775). Възнаграждението на вещите лица за представеното заключение се 

определя по тяхно искане, отъ съда, съобразно съ правилата на чл. чл. 325 и 326, 

независимо отъ разноските по извършване на изследването. 

 

Чл. 775. Възнаграждението на вещите люди за представеното заключение се 

определя, по тяхно искане, отъ съда, съобразно съ правилата на чл. чл. 468 и 469, 

независимо отъ разноскиете за извършване на издирването. 

 

Чл. 603 (776). Възнаграждението на свидетелите за отвличане отъ занятията имъ, се 

определя, за всеки изгубенъ въ пътуване и въ съда денъ, съгласно съ чл. чл. 207 и 208 въ 

размеръ до 100 лева споредъ цената на работните дни и другите местни обстоятелства. 

 

Чл. 776. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Възнаграждението на свидетелите, за 

гдето са били отвлечени отъ занятията си, се определя, за всеки изгубенъ по пътуване и въ 

съда денъ, съгласно съ чл. чл. 323 и 324, въ размеръ до петдесетъ лева, споредъ цената на 

работните дни и другите местни обстоятелства. 

 

Чл. 604 (777). Вещите лица или свидетелите, които се призоваватъ отъ местата на 

живеенето имъ вънъ отъ чертата на града или се изпращатъ отъ съда вънъ отъ чертата на 

града за огледъ на мястото, освенъ предвиденото въ чл. чл. 602 и 603 възнаграждение, 

иматъ право да взематъ за пътъ до 5 лева за всеки километъръ за отиване и връщане. 

 

Когато призованите лица, пътуватъ по железница или параходъ, плаща имъ се билетъ 

за втори или трети класъ. 

 

Чл. 777. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.1) Вещите люди или свидетелите, които 



се призоваватъ изъ местата на живеенето имъ отъ вънъ чертата на града или се провождатъ 

отъ съда вънъ отъ чертата на града за огледъ ма мястото, освенъ означеното въ чл. чл. 775 

и 776 възнаграждение, иматъ право да взиматъ за пъть до три лева за всеки километъръ за 

отиване и връщане. 

 

Когато призованите лица пътуватъ по железница или параходъ, плаща имъ се билетъ 

за трети класъ. 

 

1) По закона отъ 23 априлъ 1919 год. къмъ чл. 777 се прибавя: Забележка. До една 

година следъ общата демобилизация вещите лица и свидетели получаватъ пътни пари по 

60 ст. на километъръ. 

 

Чл. 605 (778). Парите, за които е речъ въ чл. чл. 601 и 604, се внасятъ предварително 

отъ онази отъ страните, по молбата на която се извършва проверката на доказателството, 

въ размеръ, определенъ отъ съда, който е допустналъ тези доказателства. Ако ли пъкъ 

проверката е назначена по преценка на самия съдъ или по искането и на двете страни, тези 

пари се внасятъ по равно и отъ двете страни. 

 

По същия начинъ се постъпва и при внасяне на бериите, за които се говори въ чл. 599. 

Обаче, председательтъ на съда може винаги да насрочва дела и да прави служебно 

съобщения, както и да връчва служебно преписи, като издава изпълнителенъ листъ въ 

полза на държавното съкровище срещу страните, които ги дължатъ, ако те не ги внесатъ 

най-късно въ съдебното заседание на делото. Въ този изпълнителенъ листъ се присъжда и 

100 лева въ полза на хазната за издаването му. 

 

Чл. 778. Парите, които се искатъ по чл. чл. 774 и 777, се внасятъ напредъ отъ онзи изъ 

съдещите се, по молба на когото се извършва проверката на доказателствата. Ако ли 

проверката е назначена по усмотрението на самия съдъ или по искането и на двете страни, 

речените пари трябва да се внасятъ по равно и отъ двете страни. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) По същия начинъ се постъпва и когато 

съдилищата изпращатъ призовки и съобщения по чл. 772 . Обаче, председательтъ на съда 

може винаги да насрочва дела и да прави служебни съобщения, както и да връчва 

служебно преписи, като срещу отговорните за тяхъ страни издава изпълнителенъ листъ въ 

полза на хазната. 

 

Чл. 606 (779). Размерътъ на възнаграждението, което страната, която е загубила 

делото, трябва да заплати на противната страна за неговото водене, се определя, споредъ 

цената на иска, съгласно закона за адвокатите. 

 

Чл. 779. Размерътъ на взисканието отъ осъдената страна въ полза на оправданата за 

водене на делото се определя, според цената на иска, съгласно закона за адвокатите. 

 

Глава VI 

Задълженията на страните относно съдебните и за водене 



на делото разноски 
 

Чл. 607 (780). Страната, противъ която е постановено решението, е длъжна, по искане 

на противната страна, да заплати на последната всички направени отъ нея съдебни и за 

водене на делото разноски, съ изключение на посочените въ закона случаи. 

 

Чл. 780. Тъжещиятъ се, противъ когото е постановено решение, освенъ 

възнаграждението за водене на делото, дълженъ е, по искането на противната страна, да 

върне и всичките направени отъ последната съдебни разноски по това дело, съ изключение 

на показаните въ закона случаи. 

 

Чл. 608 (781). Когато делото се прекрати поради някой отводъ, било по искане на 

ответника, било по длъжность отъ съда, ищецътъ се осъжда да плати на ответника всички 

съдебни разноски, които той е направилъ дотогава по съдебното производство на делото. 

 

Чл. 781. Когато делото се прекрати поради някой отводъ било по искане на тъжещия 

се, било по длъжность отъ съда, ищецътъ се осъжда да плати на ответника всичките 

съдебни разноски, които му са станали до тогава по съдебното производство на делото. 

 

Чл. 609 (782). При решаване на едно дело, отчасти въ полза на едната и отчасти въ 

полза на друата страна, съдътъ определя: коя отъ двете страни и въ какъвъ размеръ има 

право да получи отъ другата страна съдебните разноски, които е направила. 

 

Чл. 782. При решаването на едно дело, отчасти въ полза на едната и отчасти въ полза 

на другата страна, съдътъ определя: коя отъ двете страни и въ какъвъ размеръ има право да 

се възнагради за съдебни разноски. 

 

Чл. 610 (783). Кому въ какъвъ размеръ трябва да се възложатъ съдебните разноски по 

дело, въ което участуватъ няколко лица, се определя отъ съда съразмерно съ сумата, която 

всеки отъ тяхъ е търсилъ. Когато съ решението са осъдени няколко лица, които са 

солидарно задължени, съдебните разноски се дължатъ отъ тяхъ солидарно. 

 

Чл. 783. Кой съ колко трябва да се натовари при възнаграждението за съдебните 

разноски по дело, въ което участвуватъ по няколко лица, се определя отъ съда, съразмерно 

съ количеството, което всякой отъ тяхъ е търсилъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато са осъдени съ решението няколко лица, 

които са солидарно задължени, съдебните разноски се дължатъ отъ тяхъ солидарно. 

 

Чл. 611 (784). Държавата, която е страна по едно дело не се освобождава отъ 

заплащане на противната страна всички съдебни и за водене на делото разноски. 

 

Чл. 784. Държавните управления не се освобождаватъ отъ да възнаграждаватъ 

оправданата страна за всичките й съдебни и за водене на делото разноски. 

 

Чл. 612 (785). Частно лице което е осъдено съ решение на съда по дело съ държавата, 



е дължно да й заплати всички задължителни за частните лица съдебни и за водене на 

делото разноски. 

 

Чл. 785. Частно лице, което е осъдено съ решение на съда по дело съ едно държавно 

управление е дължно да заплати на държавното управление всичките задължителни за 

частните лица съдебни и за водене на делото разноски. 

 

Чл. 613 (785а). Ако ответникътъ съ поведението си не е далъ поводъ за завеждане на 

делото въ съда и ако признава иска, разноските се възлагатъ върху ищеца. 

 

Чл. 785а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако ответникътъ съ поведението си не е 

далъ поводъ за възбуждане на иска и веднага следъ това признае иска, разноските се 

възлагатъ върху ищеца. 

 

Чл. 614 (785б). Страната, която не се яви въ заседанието или пропустне единъ срокъ, 

или причини по вината си отлагане на делото или продължение на единъ срокъ, трябва да 

понесе причинените съ това разноски. 

 

Чл. 785б. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Страната, която не се явява въ заседанието 

или попуска единъ срокъ, или причинява по вината си отлагане на заседанието, или 

продължение на единъ срокъ, трябва да носи причинените съ това разноски. 

 

Чл. 615 (785в). Разноските по едно доказателно средство, което се е указало 

ненуждно, могатъ да бъдатъ възложени върху страната, която го е поискала, макаръ тя и да 

печели делото. 

 

Съдебните разноски въ въззивното производство се възлагатъ върху въззивника, ако 

обжалваното решение се отмени поради представянето на такива нови доказателства, 

които въззивникът е могълъ да представи при производството на делото въ 

първоинстанционния съдъ. 

 

Чл. 785в. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Разноските по едно доказателствено 

средство, което се е оказало ненуждно, могатъ да бъдатъ възложени въ тежесть на 

страната, която го е предложила, макаръ тя и да печели делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Съдебните разноски въ апелативното 

производство се възлагатъ на апелатора, ако обтъженото решение се отмени следствие 

представянето на такива нови доказателства, които апелаторътъ е могълъ да представи при 

производството на делото въ първостепенния съдъ. 

 

Чл. 616 (785г). Когато делото се прекрати съ спогодба, направените разноски отъ 

всяка една отъ страните оставать за нейна сметка, освенъ ако въ спогодбата е постановено 

друго за тяхъ. 

 

Чл. 785г. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато делото се прекрати съ спогодба, 

напавените разноски отъ всяка една отъ страните оставатъ за нейна сметка, освенъ ако въ 

спогодбата е другояче разпоредено за тяхъ отъ страните. 



 

Чл. 617 (785д). Оттеглянето на иска подиръ връчването на противната страна пеписъ 

отъ исковата молба, както и оттеглянето на подадената жалба подиръ връчването пеписъ 

отъ нея на противната страна, не освобождава отъ заплащане на тази последната 

направените отъ нея разноски. 

 

Чл. 785д. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Оттеглянето на иска подиръ призоваването 

на съдъ на противната страна или оттеглянето на подадената жалба подиръ връчването 

преписъ отъ нея на противната страна, не освобождава отъ заплащане разноските на тази 

последната. 

 

Чл. 618 (785е). Секретарите на съда, законните представители, адвокатите и другите 

пълномощници, а също и лицата, на които е възложено да връчатъ призовки, могатъ да 

бъдатъ осъдени, даже и служебно, отъ съда да платятъ ония разноски, които те са 

причинили съ грубите си погрешки. 

 

Определението на съда не подлежи на обжалване. Обаче, то може да бъде отменено 

отъ същия съдъ, ако осъденото лице представи въ двуседмиченъ срокъ отъ съобщението 

уважителни причини за оправдаването си. 

 

Чл. 785е. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Секретарите на съда, законните 

представители, адвокатите и други пълномощници, а също и лицата, на които е възложено 

да връчватъ призовките, могатъ да бъдатъ осъдени, даже и служебно, отъ съда да платятъ 

ония разноски, които те са причинили съ грубите си грешки. Противъ определението може 

да се подаде частна жалба. 

 

Чл. 619 (786). Съдебните и канцеларските мита се внасятъ отъ съдебните учреждения 

въ Българската народна банка на приходъ на държавното съкровище. 

 

Чл. 786. Съдебните и канцеларски мита се изпровождатъ отъ съдебните учреждения 

въ окръжните ковчежничества и се обръщатъ въ държавенъ доходъ. 

 

Чл. 620 (787). Парите, които са били внесени за пътни и дневни разноски за членовете 

на съда или за призоваване на свидетели и вещи лица, се даватъ на определените отъ съда 

лица въ определения отъ този последния размеръ. 

 

Чл. 787. Парите, които са били внесени за пътни и дневни разноски на членове отъ 

съда или за призоваване свидетели и вещи люди, се предаватъ комуто се падатъ. 

 

Чл. 621 (788). Остатъкътъ отъ парите, за които е речъ въ предходния членъ, се 

връщатъ на страните, които са ги внесли, щомъ си ги поискатъ. Ако тези остатъци не се 

поискатъ въ продължение на една година за свършване на делото, те постъпватъ въ фонда 

за постройка на съдебни сгради. Сума по-малка отъ 50 лева не се изпраща по пощата. 

 

Чл. 788. Остатъкътъ отъ парите, които са внесени отъ съдещите се за разноски, връща 

имъ се по тяхно искане, но сума по-малка отъ единъ левъ не се изпраща по пощата. 

 



Глава VII 

Изключения отъ общите правила за съдебните разноски 
 

Чл. 622 (789). Държавата се освобождава отъ заплащане на гербови, съдебни и 

канцеларски мита, но не и отъ плащане на съдебните берии по чл. чл. 600 - 606. 

 

Чл. 789. Държавните управления се освобождаватъ отъ употребяването на гербови 

марки и отъ платата на съдебните и канцеларските мита, но изплащатъ съдебните берии на 

общо основание. 

 

Чл. 623 (790). Отъ внасяне на съдените разноски се освобождаватъ лицата, на които е 

признато правото на бедность, съ изключение на юридическите лица и на чуждите 

поданици, за които важатъ специалните договори съ съответните чужди държави. 

 

Лицата, на които е признато правото на бедность се освобождаватъ и отъ внасяне на 

залогъ. 

 

Чл. 790. Отъ внасянето на съдебните разноски се освобождаватъ лицата, които са 

припознати за сиромаси, съ изключение на чуждите поданици. 

 

Лицата, на които е припознато правото на сиромашия, освобождаватъ се и отъ 

внасяне касационенъ депозитъ. 

 

Чл. 624 (791). Лицето, което желае да му се признае правото на бедность по 

гражданско дело, трябва да подаде за това молба въ онзи съдъ, на който е подсъдно това 

дело. Молбите за признаване право на бедность по дела предъ духовните съдилища се 

подаватъ въ областния съдъ. 

 

При молбата се представятъ нуждните преписи отъ нея за противната страна, а също 

и: 

 

1. Удостоверение отъ държавния бирникъ на участъка, въ който живее, за данъка, 

който то или неговиятъ съпругъ, ако има такъвъ, плаща, или за това, че те и двамата не са 

обложени съ данъкъ. 

 

2. Удостоверение отъ общинското управление въ местожителството му за неговото и 

на съпруга му, ако има такъвъ, имотно и семейно положение, занятие и средства за 

поминъкъ. 

 

Преписъ отъ молбата се връчва на противната страна, която има право, въ 

двуседмиченъ соркъ отъ връчването, да представи писмено своите възражения и 

доказателства за имотното съсотяние на молителя и на неговя съпругъ, ако има такъвъ. 

 

Чл. 791. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Лицата, които желаятъ да имъ се 

признае право на сиромашия, подаватъ за това молба въ онзи съдъ, на който е подсъдно 

делото, по което искътъ да имъ се признае такова право, като представятъ заедно съ нея: 



 

1) извлечение отъ партидата имъ въ данъчните книги, ако са обложени съ данъкъ или 

удостоверение отъ бирника на участъка въ който живеятъ, че не са обложени съ никакъвъ 

данъкъ; 

 

2) удостоверение отъ общинското упавление въ местожителството имъ за тяхното 

семейно положение, занятие и средства за поминъкъ. 

 

За постъпването на молбата въ съда уведомява се така също и противната страна, 

която има право, въ 7-дневенъ срокъ отъ съобщението да представи писмено своите 

възражения и доказателства за имотното състояние на просителя. 

 

Чл. 625 (792). Следъ постъпване на възраженията на противната страна или следъ 

изтичане на дадения й срокъ, съдътъ разглежда тая молба въ разпоредително заседание и 

определя: или да се признае правото на бедность или да се откаже това право. 

 

Определението на съда, съ което се признава правото на бедность, не може да се 

обжалва. Противъ определението, съ което се отказва да се признае право на бедность, 

може да се подава въ двуседмиченъ срокъ отъ съобщението жалба, която се разглежда отъ 

по-горния съдъ въ разпоредително заседание. Определението на този последния не 

подлежи на обжалване. 

 

Чл. 792. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Следъ постъпването на възраженията 

отъ противната страна, или следъ изтичането на дадениятъ й срокъ, съдътъ разглежда тая 

молба въ разпоредително заседание и определя: или да се признае правото на сиромашия, 

или да се откаже това право. 

 

Определението на съда, съ което признава правото на сиромашия не може да се 

обжалва. Срещу определението, съ което се отказва да се признае правото на сиромашия, 

се допуска частна жалба. 

 

Чл. 626 (793). Когато правото на бедность се отнема по причина, че лицето, на което е 

признато това право, лъжовно се е представило, че няма средства за заплащане на 

съдебните разноски, тогава то се наказва съ глоба, равна на незаплатените разноски, и съ 

запиране до три месеци. 

 

Чл. 793. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато правото на сиромашия се отнеме 

по причина, че лицето, на което е признато това право, лъжовно се е представило, че няма 

средства за заплащанена съдебните разноски, тогава то се наказва съ глоба равна на 

незаплатените разноски и съ запиране до три месеци. 

 

Чл. 627 (794). Цялото производство относно признаването право на бедность се 

освобождава отъ гербови мита. 

 

Чл. 794. Всичкото производство, относително до припознаване правото на 

сиромашия, се освобождава отъ употребяването на гербови марки. 

 



Чл. 628 (795, ал. ал. I - III). Правото на бедность има сила по делото, по което е било 

признато и може да бъде отнето въ всяко положение на делото, както преди, така и следъа 

постановяване на решението по него: 

 

1) ако признатиятъ за беденъ се сдобие съ достатъчни средства, за да може да плаща 

съдебните разноски; 

 

2) ако правото на бедность е признато по въвеждане на съда въ заблуждение чрезъ 

лъжовно заявление. 

 

Признатиятъ за беденъ се поканва да даде своите обяснения преди постановяването на 

определението за отнемане правото му на бедность. Производството по отнемане правото 

на бедность не спира хода на делото. 

 

Определението на съда, съ което искането за отнемане на това право не е уважено, не 

подлежи на обжалване. Противъ определението на съда, съ което се отнема правото на 

бедность, може да се подава въ двуседмиченъ срокъ отъ съобщението жалба, която се 

разглежда отъ по-горния съдъ въ разпоредително заседание. Определението на този 

последния не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 795. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Правото на сиромашия има сила по 

делото, по което е било признато, и може да бъде отнето въ всяко положение на делото, 

както преди, така и следъ постановяване на решението по него: 1) ако признатия за беденъ 

се сдобие съ достатъчни средства, за да може да плаща съдебните разноски, 2) ако правото 

на сиромашия е признато по въвеждане на съда въ заблуждение чрезъ лъжовно заявление. 

 

(Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Признатиятъ за беденъ се поканва да даде 

своите обяснения преди постановяването на определение за отнемане правото му на 

сиромашия. Производството по отнемане правото на сиромашия не спира хода на делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на съда, съ което се отнема 

правото на сиромашия, може да се обтъжи съ частна жалба. Определението на съда, съ 

което искането за отнемане това право не е уважено, не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 629 (795, ал. ал. IV, V). Отнемането правото на бедность има за последствие да 

направи изискуеми всичките съдебни разноски, отъ внасянето на които признатиятъ за 

беденъ е билъ освободенъ. 

 

Правото на бедность не преминава върху наслениците на лицето, на което е било 

признато. 

 

Чл. 795. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Правото на сиромашия има сила по 

делото, по което е било признато, и може да бъде отнето въ всяко положение на делото, 

както преди, така и следъ постановяване на решението по него: 1) ако признатия за беденъ 

се сдобие съ достатъчни средства, за да може да плаща съдебните разноски, 2) ако правото 

на сиромашия е признато по въвеждане на съда въ заблуждение чрезъ лъжовно заявление. 

 



(Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Признатиятъ за беденъ се поканва да даде 

своите обяснения преди постановяването на определение за отнемане правото му на 

сиромашия. Производството по отнемане правото на сиромашия не спира хода на делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на съда, съ което се отнема 

правото на сиромашия, може да се обтъжи съ частна жалба. Определението на съда, съ 

което искането за отнемане това право не е уважено, не подлежи на обжалване. 

 

Отнемането правото на сиромашия има за последствие да направи изискуеми 

всичките съдебни разноски, отъ внасянето на които признатиятъ за беденъ е билъ 

освободенъ. 

 

Правото на сиромашия не преминава върху наследниците на лицето на което е било 

признато. 

 

Чл. 630 (796). За сметка на страната, на която е признато правото на бедность, 

посочените въ чл. чл. 599 - 605 съдебни разноски се плащатъ отъ държавното съкровище. 

 

Чл. 796. За този отъ съдещите се, на когото е припозната правото на сиромашия, 

съдебните разноски, които са показани въ чл. чл. 772 - 779, се плащатъ отъ държавното 

съкровище. 

 

Чл. 631 (797). Когато делото се реши въ полза на страната, на която е признато 

правото на бедностъ, съдътъ въ решението си постановява, щото всички платени за нейна 

сметка разноски по делото, а също и гербовите и съдебни мита, да се събератъ въ полза на 

държавното съкровище или отъ присъденото имущество, ако то е достатъчно за да ги 

покрие, или отъ осъдената по делото страна. 

 

Чл. 797. При решаването на едно дело въ полза на лице, на което съдътъ е припозналъ 

правото на сиромашия, всичките платени за него пари, а още и гербовите и съдебни мита, 

се взематъ за държавното съкровище или отъ имуществото, което му е присъдено, или отъ 

осъдената по делото страна. 

 

Чл. 632 (798). Когато делото се реши въ вреда на станата, на която е признато правото 

на бедность, тя не се освобождава отъ задължението да заплати на противната страна 

съдебните и за водене на делото разноски, а на държавното съкровище - платените за 

нейна сметка разноски по делото. 

 

Чл. 798. Правото на сиромашия не освобождава страната, въ полза на която е било 

припознато, отъ обязаностьта да повърне на противната страна съдебните и за водене на 

делото разноски. 

 

ЧАСТЪ II 

Изпълнително производство 

Общи правила 



 

Чл. 633 (817). На принудително изпълнение подлежатъ само издадените отъ 

съдилищата изпълнителни листове и заповеди. 

 

Чл. 817. Изпълнението се допуска само на съдебните решения и определения, на 

постановленията и други актове, които споредъ закона подлежатъ на изпълнение. 

 

Чл. 634 (827). Принудителното изпълнение се извършва отъ съдията-изпълнитель 

споредъ устантовените въ тоя законъ правила. То става по следните начини: 

 

1) предава се имотътъ въ натура на онова лице, на което е присъденъ; 

 

2) обръща се изпълнението върху движимото имущество на длъжника; 

 

3) обръща се изпълнението върху недвижимия имотъ на длъжника или върху 

доходите отъ него; 

 

4) взематъ се принудителни мерки срещу личностьта на длъжника. 

 

Чл. 827. Решенията се изпълняватъ по следващите способи: 

 

1) предава се имотъ въ натура, на онова лице, комуто е присъденъ; 

 

2) обръща се взисканието върху движимото имущество на длъжника; 

 

3) обръща се взисканието върху недвижимия имотъ на длъжника или върху доходите 

отъ него; 

 

4) Отмененъ: З. отъ 16 юний 1922 год. 

 

Изпълнението се простира върху всичките имоти, освенъ изключенията и 

ограниченията, установени отъ законите. 

 

Чл. 635 (828, 1063в). Когато длъжникътъ не изпълни едно задължение да извърши 

такова действие, което може да бъде извършено отъ друго лице, ищецътъ по изпълнението 

може да иска отъ съда, който е издалъ изпълнителния листъ, да го упълномощи да 

извърши действието за сметка на длъжника. 

 

Ищецътъ по изпълнението може да иска същевременно да се осъди длъжникътъ да 

внесе предварително разноските, нуждни за извършване на дейстивето, безъ да се лишава 

отъ правото да иска да се допълни отпосле тази сума, ако за извършването на действието 

са направени повече разноски. 

 

Чл. 828. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако длъжникътъ не извърши едно дейстиве, 

което му е наложено по съдебно решение, и ако подобно дейстиве може да се извърши отъ 

трето лице, тогава взискательтъ, по искане се упълномощава отъ съда самъ да извърши 

действието за сметка на длъжника. Същевременно взискательтъ може да поиска да се 



осъди длъжника да предплати разноските, които ще станатъ за извършването на 

действието безъ повреда на правото му за едно по-нататъшно искане, ако извършването на 

действието е причинило по-големи разноски. 

 

Чл. 1063в. Когато длъжникътъ не изпълни едно задължение да извърши такова 

действие, което може да бъде извършено отъ друго лице, взискательтъ може да иска отъ 

съда, който е постановилъ решението, да го упълномощи да извърши за сметка на 

длъжника действието. 

 

Взискательтъ може да иска въ същото време да се осъди длъжника да внесе 

предварително разноските, потребни за извършване на действието, безъ да се лишава отъ 

правото да иска да се допълни отпосле тази сума, ако извършването на действието изисква 

повече разноски. 

 

Чл. 636 (1063г). Когато дейстието не може да се извърши отъ друго лице, а зависи 

изключително отъ волята на длъжника, съдътъ, който е издалъ изпълнителния листъ, по 

искане на ищеца по изпълнението, принуждава длъжника да извърши действието чрезъ 

налагане на глоби, първата отъ които до 1.000 лв. и всяка последваща по-голяма. Обаче 

общата сума на всички глоби не може да надминава 30.000 лева. 

 

Постановлението на този членъ не се прилага за задължения, произходящи отъ 

договори за наемъ на работа. 

 

Чл. 1063г. Когато действието не може да се извърши отъ друго лице, а зависи 

изключително отъ волята на длъжника, съдътъ, по искане на взискателя, принуждава 

длъжника да извърши дейстието чрезъ налагане глоба, която не може да бъде по-голяма 

отъ 1.000 лева. 

 

Чл. 637 (1063д). Когато длъжникътъ върши противното на това, което е задълженъ да 

върши или да търпи, той, по искане на ищеца по изпълнението, се осъжда отъ съда, който е 

издалъ изпълнителния листъ, за всяко нарушение на това си задължение на глоба до 10.000 

лева или на затворъ не повече отъ 6 месеци и общо не повече отъ 3 години. 

 

По искане на ищеца по изпълнението съдътъ може също да му допустне обезпечение 

на вредите, които могатъ да произлязатъ отъ противозаконните действия на длъжника. 

 

Когато съпротивлението е съпроводено съ такова изменение на предмета на 

изпълнението, че за неговото отстранение и за възстановяване на прежното положение на 

необходими разноски, ищецътъ по изпълнението може да бъде упълномощенъ да извърши 

тия работи за сметка на длъжника при условията, установени въ чл. 635, ал. 2. 

 

Чл. 1063д. Когато длъжникъ върши противното на това, което е задълженъ да не 

върши или да търпи извършването на едно дейстиве, той, по искане на взискателя, за всяко 

нарушение се осъжда отъ съда, който е постановилъ изпълняваното решение, на глоба, 

която не може да бъде по-голяма отъ 1.000 лева, или на затворъ не повече отъ шесть 

месеци. 

 



Когато съпротивлението е съпроводено съ такова изменение въ предмета на 

изпълнението, за отстранение на което и за възстановление на прежното положение са 

необходими разноскки, взискательтъ може да иска да бъде упълномощенъ да извърши тия 

работи за сметка на длъжника, като се определи и сумата, която длъжникътъ трябва да 

внесе за тази цель. 

 

Чл. 638. Въ случаите, предвидени въ чл. чл. 636 и 637, съдътъ при налагане на всяко 

наказание дава на длъжника срокъ за изпълнение съ предупреждение за следващо по-

строго наказание. 

 

Чл. 639 (829). Въ заявлението до съдията-изпълнитель съ което се иска изпълнението, 

ищецътъ по това последното е дълженъ да посочи начина на изпълнението, въ противенъ 

случай заявлението се повръща. 

 

Изпълнението може да бъде обърнато върху движимото и недвижимото имущество на 

длъжника едновременно или пъкъ само върху едното отъ тяхъ. 

 

Чл. 829. Взискането може да бъде обърнато преди всичко въру движимото имущесто, 

а следъ това върху недвижимия имотъ, и при това върху такъвъ имотъ, отчуждението на 

който ще да е най-малко обременително за длъжника, стига стойностьта на този имотъ да 

покрива сумата на взискането. 

 

(Нова алинея: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ заявлението до съдебния приставъ, съ което 

се иска изпълнението, взискательтъ е дълженъ да укаже способа на изпълнението, въ 

противенъ случай, заявлението се повръща. 

 

Чл. 640 (830). Съдията-изпълнителъ е дълженъ по искане на лицето, противъ което 

решението се привежда въ изпълнение, да му предяви първообразния изпълнителенъ 

листъ. 

 

Чл. 830. Съдебниятъ приставъ е дълженъ, по искането на лицето, противъ което 

решението се привежда въ изпълнение, да му предяви първообразни изпълнителенъ листъ. 

 

Чл. 641 (831). Когато пристъпва къмъ изпълнението, съдията-изпълнителъ праща на 

длъжника въ посоченото отъ ищеца по изпълнението негово местожителство призовка за 

доброволно изпълнение, като му определя за това седмодневенъ срокъ отъ връчването на 

призовката. 

 

Съдията-изпълнитель, когато преминава отъ единъ къмъ другъ начинъ на изпълнение, 

праща на длъжника съобщение за това. 

 

Чл. 831. Когато пристъпва до изпълнението по единъ отъ показваните въ чл. 827 

способи или когато минава отъ единъ способъ на друъ, съдебниятъ приставъ съобщава на 

длъжника лично, или тамъ гдето последния живее, призовка за изпълнение по изложените 

въ чл. чл. 215 - 222 правила. 

 

Чл. 642 (832, ал. I, т. т. 1 - 3). Призовката за доброволно изпълнение трябва да 



съдържа: 

 

1) означение на изпълнителния листъ, който подлежи на изпълнение; 

 

2) името, презимето и занятието на ищеца по изпълнението и неговото 

местожителство; 

 

3) предизвестяване длъжника, че ако не изпълни доброволно задължението си по 

листа, то следъ като мине определения въ призовката срокъ, ще се пристъпи къмъ 

принудително изпълнение. 

 

Чл. 832. Призовката за изпълнението трябва да съдържа: 

 

1) означение на решението, което подлежи на изпълнение; 

 

2) званието, името и презимето на взискателя и местожителството му; 

 

3) предизвестяване длъжника, че ако не изпълни решението доброволно, то, следъ 

като мине назначениятъ въ призовката срокъ, ще се пристъпи къмъ принудително 

изпълнение по еди-кой начинъ. 

 

Чл. 643 (833, 834). Както ищецътъ по изпълнението тъй и длъжникътъ може да 

довежда не повече отъ двама свидетели, които да присъствуватъ при всички действия по 

изпълнението. Тези свидетели не пролучаватъ възнаграждение. 

 

Недохаждането на свидетелите не спира действията на съдията-изпълнителъ по 

изпълнението. 

 

Чл. 833. Както взискательтъ, тъй и длъжникътъ могат да довеждатъ не повече отъ 

двама свидетели отъ всяка страна, които да присъствуватъ при всичките дейстия по 

изпълнението. Тези свидетели не получаватъ възнаграждение. 

 

Чл. 834. Недохаждането на свидетелите не спира действията на пристава по 

изпълнението. 

 

Чл. 644 (835). Ищецътъ по изпълнението може и презъ течение на изпълнителното 

производство да посочва съ писмено заявление още и други имоти на длъжника, върху 

които съдията-изпълнителъ е дълженъ да обърне изпълнението, щомъ това е нуждно за 

удовлетворението на вземането на листа. 

 

Чл. 835. Взискательтъ има право да посочи способа за изпълнението й, ако 

приставътъ не уважи това посочване, да иска да се запише въ протокола. 

 

Чл. 645 (836). Ищецътъ по изпълнението може да присъствува при извършването на 

действията по изпълнението на листа отъ съдията-изпълнителъ, но няма право да се мести 

въ самото изпълнение и да прави разпореждания, които принадлежатъ къмъ кръга на 

действията на съдията-изпълнителъ. 



 

Чл. 836. Взискательтъ може да присъствува при действията на пристава по 

изпълнение на решението, но няма право да се меси въ самото изълнение и да прави отъ 

себе си някои разпореждания, които принадлежатъ къмъ кръга на действията на пристава. 

 

Чл. 646 (837). Съдията-изпълнителъ е дълженъ да записва всичките си действия по 

изпълнението на листа въ особенъ протоколъ, въ който трябва да се отбелязватъ: 

 

1) името и презимето на съдията-изпълнителъ и съдътъ, при който той служи; 

 

2) изпълнителниятъ листъ, който се привежда въ изпълнение, и времето, когато 

съдията-изпълнителъ го е приелъ; 

 

3) имената и презимената както на ищеца по изпълнението, така и на лицето, противъ 

което листътъ се привежда въ изпълнение, а също и на свидетелите, които са 

присъствували при изпълнението; 

 

4) годината, месецътъ, деньтъ и часътъ, когато се пристъпило къмъ изпълнението на 

листа; 

 

5) мястото, въ което става изпълнението; 

 

6) точното описание на всички предприети при изпълнението дейстивя и деньтъ на 

извършването на всяко едно отъ тяхъ; 

 

7) отсрочките и спиранията на изпълнението; 

 

8) количеството на събраната сума или времето, когато се е предалъ имотътъ, и 

 

9) всичките направени по изпълнението на решението разноски, а също и лицата, отъ 

които нуждната за тяхъ сума е събрана или трябва да се събере. 

 

За нередовно държане на този протоколъ съдията-изпълнитель, освенъ 

дисциплинарно, отговаря още и за всички разноски по изпълнението, ако поради тази 

нередовность съдътъ отмени неговите действия. 

 

Чл. 837. Съдебниятъ приставъ е дълженъ да записва всичките си действия по 

изпълнение на решението въ особенъ протоколъ, въ който трябва да се забелязватъ: 

 

1) името и презимето на съдебния приставъ и съдътъ, при който той служи; 

 

2) изпълнителниятъ листъ, който се привежда въ изпълнение, и времето, когато 

приставътъ го е приелъ; 

 

3) имената и презимената, както на взискателя, така и на лицето, противъ което 

решението се тура въ изпълнение а също и на свидетелите, които са били при 

изпълнението; 



 

4) годината, месеца, деня и часа, когато се е пристъпило къмъ изпълнението на 

решението; 

 

5) мястото, въ което то се привежда въ изпълнение; 

 

6) точното описание на всичките предприети при изпълнението действия и деня на 

извършването на всяко отъ тяхъ, а също и означение на отсрочките и на спирането на 

изпълнението; 

 

7) количеството на събираната сума или времето, когато се е предалъ имота, и 

 

8) сумата, която се следва на съдебния приставъ за възнаграждение и за всички други 

разноски, направени по изпълнение на решението, а тъй също и лицата, отъ които тази 

сума е събрана или трябва да се събере. 

 

Чл. 647 (838). По искане на страните по изпълнението съдията-изпълнитель е 

дълженъ да дава срещу установената плата заверени извлечения отъ този протоколъ. 

 

Чл. 838. По искане на лицето, противъ което решението се привежда въ изпълнение, и 

на оногова, по молбата на когото се то изпълнява, съдебния приставъ е дълженъ да дава 

срещу установената плата засвидетелствувани извлечения отъ този протоколъ. 

 

Чл. 648 (839). Съдията-изпълнитель няма право да отлага изпълнението на 

предадения му изпълнителенъ листъ, а още по-малко да прекрати или да спре действията 

по почнатото вече изпълнение, освенъ: 

 

1) ако за това има определение отъ съда; 

 

2) ако ищецътъ по изпълнението е заявилъ писмено съгласието си, и 

 

3) ако длъжникътъ представи надлежно заверена разписка отъ ищеца по 

изпълнението, че сумата по изпълнителния листъ му е изплатена, или квитанцията отъ 

пощенска станция, или надлежно писмо отъ някоя отъ държавните банки, съ които да се 

удостоверява, че той е внесълъ за ищеца по изпълнението сума, равна на дължимата по 

изпълнителния листъ. 

 

(Нова алинея къмъ п. З.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако длъжникътъ за установяване 

на плащането представи не надлежно заверена разписка отъ ищеца по изпълнението, 

последниятъ, при споръ, е дълженъ да потвърди писмено, че тая разписка не е издадена 

отъ него. Въ противенъ случай, разписката се приема за истинска. Писменото 

потвърждение има силата и значение на решителна клетва и влече следъ себе си същите 

последици. 

 

Чл. 839. Съдебниятъ приставъ няма право да отлага изпълнението на предадения му 

изпълнителенъ листъ, а още по-малко да прекрати или да спре действията по почнатото 

вече изъплнение, освенъ ако за това е последвало определение отъ съда или взискательтъ е 



заявилъ писмено съгласието си, или когато длъжникътъ представи: а) надлежно 

засвидетелствуванъ подписъ на взискателя, че присъдената по решението сума му се е 

заплатила; б) квитанция отъ пощенската станция, която да удостоверява пристава, че 

длъжникътъ е педалъ на пощата за да се изпрати на взискателя, ако той не живее въ 

местоизпълнението, сума, равна на обузначената въ изпълнителния листъ. 

 

Чл. 649 (840). За опущения при изпълнението на изпълнителните листове съдията-

изпълнитель подпада подъ отговорностите, които са предвидени въ закона изобщо за 

опущенията по служба. 

 

Чл. 840. За опущение при изпълнението на решенията, съдебниятъ приставъ, освенъ 

дето подпада подъ взисканията, които са изобщо определени въ закона за опущенията по 

службата, но още съдътъ, при който служи, определя: да се взискатъ отъ него капиталътъ, 

лихвите и другите разноски, когато се докаже, че неговото опущение е станало причина на 

скриването на имуществото или на самия длъжникъ, който по определение на съда, е 

подлежалъ на лично задържане. 

 

Чл. 650 (841). Събраните отъ изпълнението на листа пари съдията-изпълнитель 

веднага предава на ищеца по изпълнението по реда, предвиденъ въ закона за съдиите-

изпълнители. Ако, поради отсъствието на ищеца, парите не могатъ да бъдатъ предадени 

най-късно на другия денъ отъ събирането имъ*), те се внасятъ на съхранение въ 

Бъргарската земеделска банка и Българската централна кооперативна банка срещу 

нуждния оправдателенъ документъ, който се прилага къмъ изпълнителното дело. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Получената отъ продажбата на недвижимъ 

имотъ сума се внася въ една отъ посочените въ предходната алинея банки и се предава на 

кредиторите, следъ като продажбата бъде утвърдена и разпределението влезе въ законна 

сила. Банковите писма, съ които се съобщава за внасяне на сумата, се прилагатъ къмъ 

особено канцеларско дело. 

 

Чл. 841. Съдебниятъ приставъ веднага предава събраните отъ изпълнението на 

решението въ полза на взискателя пари, срещу подписъ отъ страна на последния; но акто 

тези пари не могатъ да бъдатъ предадени на взискателя, то те се предаватъ въ съда при 

който той служи. 

 

*) Думите "най-късно на другия денъ отъ събирането имъ" са прибавени съ З. отъ 12 

ноемврий 1934 г. 

 

Чл. 651 (842, 843). При същевременно изпълнение на няколко изпълнителни листове 

срещу едно и също лице, внесената или събраната отъ продажбата на имота му сума се 

разпределя отъ съдията-изпълнитель между ищците по изпълнението, а остатъкътъ се 

връща на длъжника. Когато тази сума не стига за пълното удовлетворение на всички 

вземания по изпълнителните листове, съдията-изпълнитель извършва разпределението по 

реда, предвиденъ въ чл. 851 и следващите. 

 

Чл. 842. При същевременното взискание по няколко изпълнителни листове отъ едно и 

също лица, внесената или събраната отъ продажбата на имота му сума се разпределя отъ 



съдебния приставъ между взискателите, а остатъка се връща на длъжника. 

 

Чл. 843. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато събраната сума не стига да се 

удовлетворятъ напълно всичките предявени взискания, съдебниятъ приставъ постъпва 

съгласно чл. 1064 и другите. 

 

Чл. 652 (844). Изпълнението на изпълнителния листъ се отбелязва отъ съдията-

изпълнитель върху самия листъ. Следъ неговото изплащане, изпълнителниятъ листъ, 

заедно съ изпълнителното производство, се изпраща въ съда, който го е издалъ, а на 

лицето, срещу което е извършено изпълнението, съдията-изпълнитель дава разписка за 

станалото изплащане на длъжимата сума по изпълнителния листъ. 

 

Чл. 844. Изпълнението на решението се бележи отъ пристава върху изпълнителния 

листъ и следъ като се изпълни то, речениятъ листъ, заедно съ изпълнителното 

производство, се представя отъ него въ съда, който го е издалъ, а на лицето, срещу което се 

е изпълнило решението, приставътъ дава надлежна разписка. 

 

Чл. 653 (845). Всички разноски по изпълнението са за сметка на онова лице, противъ 

което се извършва изпълнението, освенъ въ случаите, въ които законътъ нарежда иначе, 

или когато са направени за извършени по искане на ищеца по изпълнението действия, 

които отпосле са били изоставени. 

 

Чл. 845. Всичките разноски по изпълнението, въ това число и припадающето се на 

пристава възнаграждение, се взискватъ отъ онова лице, противъ което се е привеждало въ 

изпълнение решението. 

 

Чл. 654 (846). Изпълнителното производство се спира въ случаите предвидени въ чл. 

435, т. 2, съ изключение на публичната проданъ на недвижимъ имотъ, за която вече е 

направено обнародване по установения редъ. 

 

Чл. 846. Изпълнителното производство се спира въ случаите, предвидени въ чл. 613, 

п. 2, но публичната проданъ на недвижимите имоти, за което е станало по установения 

редъ обнародване, въ никой случай не се отлага. 

 

Чл. 655 (847). Ако изпълнението на изпълнителния листъ не е било почнато, докато 

длъжникътъ е билъ живъ, то не се започва преди да се прати на наследниците му или на 

назначения попечителъ надъ имуществото му призовка за доброволно изпълнение. 

 

Чл. 847. Ако, догдето длъжникътъ е билъ живъ, не е било почнало изпълнението на 

едно решение, то изпълнението не се започва преди да се прати на назначения настойникъ 

надъ имуществото му или на наследниците призовка за изпълнение. 

 

Чл. 656 (848). Жалбите противъ действията на съдията-изпълнитель се подаватъ, 

чрезъ този последния до областния съдъ или до околйския съдия по мястото на 

изпълнението въ зависимость отъ това, дали изпълнителния листъ е издаденъ отъ 

областенъ съдъ или отъ околийския съдия. При няколко изпълнителни листа, издадени отъ 

околйски и областни съдилища, всички спорове се решаватъ отъ областния съдъ. 



 

Когато жалбата е подадена отъ трето лице, преписи отъ нея се връчватъ на длъжника 

и на ищеца по изпълнението, по молбата на когото е образувано изпълнитеното 

производство. А когато жалбата е подадена отъ този последния или отъ длъжника, преписъ 

отъ нея се връчва на противната страна. Както въ първия, тъй и въ втория случай, страната, 

която е получила преписъ отъ жалбата, може въ тридневенъ срокъ отъ получавена на 

преписа, да изложи писмено възраженията си. Следъ изтичането на този срокъ съдията-

изпълнитель изпраща незабавно жалбата въ надлежния съдъ заедно съ писмените 

възражения на противната страна, ако има такива, и съ обясненията си по обжалваното 

действие. 

 

Чл. 848. Жалбите срещу правилното изпълнение на решенията и всичките препирни 

върху изпълнението, освенъ препиртие, които се касаятъ до тълкуването на решенията, 

подлежатъ на разглеждане на онзи окръженъ съдъ, въ окръга на който се изпълнява 

решението. 

 

Чл. 657 (849). Жалби отъ участуващите въ изпълнителното дело лица, подадени следъ 

като са се изминали седемъ дни отъ извършването на обжалваните действия, се оставятъ 

отъ съда безъ разглеждане. 

 

Безъ разглеждане се оставятъ и жалбите въ случаите, предвидени въ чл. чл. 493 и 494. 

 

Чл. 849. Препирните и жалбите, които се заявяватъ следъ две недели отъ какъ са се 

изпълнили действията, срещу които има възражения, оставатъ безъ разглеждане. 

 

Чл. 658 (851). Подадената жалба не спира действията на съдията-изпълнитель по 

изпълнението, освенъ ако последва определение за това отъ съда. Това определение не 

подлежи на обжалване. 

 

Чл. 851. Заявената препирня или подадената жалба не спиратъ действията на 

съдебния приставъ по изпълнението, освенъ ако би да е последвало определение отъ съда 

за спирането имъ. 

 

Чл. 659 (852). Подадените отъ трети лица жалби се разглеждатъ отъ съда въ съдебно 

заседание съ призоваване на тъжителя, длъжника и ищеца по изпълнението, по молбата на 

когото е образувано изпълнително дело. Другите участвуващи въ делото лица се 

изслушватъ, ако се явятъ. 

 

Всички други жалби противъ действията на съдията-изпълнител се разглеждатъ въ 

разпоредително заседание въ седмодневенъ срокъ отъ постъпването имъ въ съда. 

 

Ако съдътъ следъ разглеждане на жалбата намери, че тя е неоснователна и 

недобросъвестна, налага на тъжители глоба отъ 200 до 10.000 лева. 

 

Чл. 852. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Жалбите и препирните по изпълнението 

на решенията, подадени въ окръжния съдъ (чл. 848), се гледатъ по съкратенъ редъ и 

разрешаватъ съ определение, което подлежи само на касационно обжалване. 



 

Това правило важи и за определенията на мировите съдии по такива жалби и 

препирни (чл. 146). Те се гледатъ отъ апелативните съдилища. 

 

Чл. 660 (852). Определенията по жалбите за които е речъ въ предходния членъ, се 

изпращатъ на съдиите-изпълнители за изпълнение. 

 

Тези определения могатъ да бъдатъ обжалвани по касационенъ редъ въ месеченъ 

срокъ отъ постановяването имъ отъ областния съдъ и въ двуседмиченъ срокъ отъ 

постановяване оимъ отъ околийския съдия, съ изключение на определенията по жалби 

противъ действия по обнародването на обявлението за проданьта или по проданьта на 

движими имоти, които определения не подлежатъ на никакво обжалване. 

 

Определенията по жалби противъ действия по обнародването на обявлението за 

проданьта или по проданьта на недвижими имоти, могатъ да бъдатъ обжалвани само 

заедно съ определението, съ което се потвърждава проданьта на имота. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 7 юлию 1932 г.*, 1) Касационните жалби срещу определнията на 

областните и околийските съдилища се подаватъ до надлежните апелативни съдилища. 

Ако жалбите са подадени срещу определения, съ които се утвърждаватъ продажби, те се 

разглеждатъ въ най-късъ срокъ въ съдебно заседание. Всички други жалби се разглеждатъ 

въ разпоредително заседание веднага следъ постъпването имъ. При разглеждането на тия 

жалби апелативните съдилища се ръководятъ отъ правилата за разглеждане на делата 

предъ Върховния касационенъ съдъ. 

 

Допълнителните касационни жалби по делата, които се решаватъ въ разпоредително 

заседание, се разглеждатъ само, ако са постъпили преди откриване на същото. 

 

Апелативниятъ съдъ, ако намери някое отъ оплакванията за основателно, не повръща 

делото, а самъ го разглежда по същество при същите данни, освенъ ако нарушението не се 

състои въ неправилно недопускане на доказателства, въ какъвто случай апелативниятъ 

съдъ разглежда делото следъ като събере тия доказателства. 

 

Чл. 852. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Жалбите и препирните по изпълнението 

на решенията, подадени въ окръжния съдъ (чл. 848), се гледатъ по съкратенъ редъ и 

разрешаватъ съ определение, което поделжи само на касационно обжалване. 

 

Това правило важи и за определенията на мировите съдии по такива жалби и 

препирни (чл. 146). Те се гледатъ отъ апелативните съдилища. 

 

*) Алинея IV на чл. 660 е изменена съ закона за изменение и допълнение на закона за 

облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 г., като вместо една, става три алинеи. 

 

1) Стара ал. 4 на чл. 660 (852). Касационните жалби противъ определенията на 

окръжните съдилища се разглеждатъ отъ Върховния касационенъ съдъ, а ония противъ 

определенията на мировите съдии - отъ съответните апелативни съдилища, които въ 

случая се ръководятъ отъ правилата за разглеждане на делата отъ Върховния касационенъ 



съдъ. Ако жалбите са подадени противъ определения, съ които се утвърдяватъ продажби, 

те се разглеждатъ въ най-късъ срокъ въ съдебното заседание. Всички други жалби се 

разглежатъ въ разпоредително заседание незабавно следъ постъпването имъ. 

 

Чл. 661 (853). Препирните, които се отнасятъ до тълкуването на привеждането въ 

изпълнение решение, се разглеждатъ отъ съда, който е постановилъ решението. 

Определенията по тълкуването на решенията се вписватъ въ изпълнителния листъ. 

 

Решенията на помирителния съдъ се тълкуватъ отъ съда, който е допустналъ 

изпълнението. 

 

Определенията на съдилищата за тълкуване на решенията подлежатъ на обжалване по 

общия редъ. 

 

Чл. 853. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Препирните, които се касаятъ до 

тълкуването на привеждането въ изпълнеине решение, се разглеждатъ отъ съда, който е 

постановилъ решението. 

 

Решенията на помирителния съдъ се тълкуватъ отъ съда, който е допустналъ 

изпълнението. 

 

Определенията на съдилищата за тълкуване могатъ да бъдатъ обтъжени съ частна 

жалба. 

 

Чл. 662 (832, ал. ал. II и III). Призовките и съобщенията по изпълнителното 

производство, които съдията-изпълнитель праща на участвуващите въ него лица, се 

връчватъ по реда, предвиденъ въ чл. чл. 121 - 128 отъ този законъ. 

 

За нередовно или несвоевременно връчване на призовките и съобщенията, както и за 

неизпълнение на други нареждания въ определения срокъ, съдията-изпълнитель може да 

наложи глоба отъ 100 до 500 лева на виновното за това лице. 

 

Постановлението за наложената глоба може да бъде обжалвано предъ съответния 

околийски съдия въ двуседмиченъ срокъ отъ съобщението му. Околйскиятъ съдия се 

произнася въ разпоредително заседание съ определение, което не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 832. (Нова 2 ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) За нередовно или несвоевременно 

връчване на тази призовка съдебниятъ приставъ може да наложи глоба отъ 5 50 лева на 

виновното за това лице. 

 

(Нова 3 ал.: З. отъ 16 юний 1922 год.) Глобата може да се отмени отъ същия приставъ, 

ако глобеното лице представи, въ двунеделенъ срокъ отъ деня на съобщението, 

уважителни причини за оправдаването си. 

 

КНИГА I 

Обръщане на изпълнението върху движимо имущество 



 

Глава I 

Налагане запоръ върху движимо имущество 
 

Чл. 663 (854). Ако длъжникътъ не внесе дължимата по изпълнителния листъ сума въ 

дадения му въ призовката за доброволно изпълнение срокъ, съдията-изпълнитель 

пристъпва къмъ принудително изтпълнение, т. е. къмъ налагане запоръ върху посоченото 

отъ ищеца по изпълнението имущество на длъжника и къмъ описъ и продаване на 

последното. 

 

Чл. 854. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато взискането се обръща върху 

движимо имущество, въ призовката за доброволно изпълнение се бележи подлежащето на 

секвестъръ имущество и срока следа изминаване на който ще се пристъпи къмъ 

принудително изпълнение, т. е. ще се секвестира, опише и продаде показаното имущество. 

 

Чл. 664 (857). Налагането на запоръ върху имуществото на длъжника може да стане 

едновременно съ връчването на призовката за доброволно изпълнение, ако се има страхъ, 

че то може да бъде укрито, повредено, отчуждено, унищожено, или ако то подлежи на 

бързо разваляне. 

 

Чл. 857. Отъ правилото, означено въ горния (856) членъ, се допуска изятие, когато 

имуществото, което се секвестира, подлежи на бързо разваляне или когато има страхъ, че 

то може да бъде скрито. Въ първия случай секвестърътъ и продажбата на имуществото, а 

въ втория - запечатването му могатъ да се извършатъ по молбата на взискателя небазавно, 

безъ да се чака изтичането на установения за явяването на длъжника срокъ. 

 

Чл. 665 (858). Налагането на запоръ се извършва съ призоваване на длъжника, на 

ищеца по изпълнението или на неговия повереникъ. Неявяването на страните не спира 

налагането на запора. 

 

Чл. 858. Секвестъръ се извършва въ присъствието на длъжника и взискателя и 

призованите отъ тяхъ свидетели; но неявяването на някого отъ тяхъ не спира секвестъра. 

 

Чл. 666*) (859). Не миже да се налага запоръ върху: 

 

1) всекидневно носените дрехи, които са необходими споредъ годишното време; 

 

2) белите дрехи и съдовете, доколкото са необходими на длъжника и на семейството 

му за всекидневното употребление; 

 

3) постелките и креватите имъ; 

 

4) храната и топливото, които се намиратъ въ къщата, въ количество потребно за 

поддържане на длъжника и семейството му въ разстояние на шесть месеци или, ако няма 

такива, равноценностьта имъ въ земеделски произведения отъ другъ видъ, като тютюнъ, 

оризъ, семена и др. подобни; 



 

5) иконите, които не са облечени съ сребро и скъпоценни украшения; 

 

6) семейните и други принадлежащи на длъжника книжа, съ изключение на: записите 

за дълговете, облигациите и другите подобни ценни книжа; 

 

7) необходимата формена дреха на лицата, които се намиратъ на действителна 

служба; 

 

8) движимостьта, която по закона или по обичая се признава за привадлежность на 

недвижимите имоти; 

 

9) книгите, оръдията и предметите, които са необходими на длъжника за 

всекидневните му занятия споредъ званието, занаята или поминъка му до стойностъ шесть 

хиляди лева; 

 

10) необходимите за всеки стопанинъ: два коня или два вола или два бивола, една 

крава или една биволица или две крави, или две биволици, ако те са единствниятъ 

работенъ добитъкъ на длъжника, 5 овци или 3 кози; нуждната за тяхъ храна за шесть 

месеци, а също и необходимото семе за посяване на 20 декара ниви, и 

 

11) всичките движимости, които принадлежатъ на градски или селски общини и които 

са необходими, за да могатъ те да изпълняватъ възложените имъ отъ закона длъжности, 

като напр., селските хамбари съ запасна храна, обозните и пожарните кола съ 

принадлежащите къмъ тяхъ инструменти и други такива. 

 

*) Сравни чл. 64 отъ З. за облекчение на длъжниците и заздравяване на кредита отъ 

7.VIII.1934 г. 

 

Чл. 859. Не могатъ да се секвестиратъ въ никой случай: 

 

1) всекидневно носените дрехи, които са необходими споредъ годишното време; 

 

2) белите дрехи и съдовете, до колкото са необходими на длъжника и на семейството 

му за всекидневното употребление; 

 

3) постелките и креватите имъ; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) храната и топливото, които се намиратъ въ 

къщата въ количество потребно за обдържане на къщата въ разстояние на шесть месеци; 

 

5) иконите, които не са облечени съ сребро и скъпоценни укашения; 

 

6) Семейните и другите принадлежащи на длъжника книжа, съ изключение на: 

дълговите записи, акции, облигации и на други подобни ценни книжа; 

 

7) необходимата формена дреха на лицата, които се намиратъ на действителна 



служба; 

 

8) движимостьта, която по закона или по обичая се припознава за принадлежность на 

недвижимите имоти; 

 

9) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) книгите, оръдията и снарядите, които са 

необходими на длъжника, въ всекидневните му, по званието, занаята или промисъльта му, 

занятия, до стойность шесть хиляди лева; 

 

10) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) необходимите за всеки стопанинъ: два коня 

или два вола, една крава или една биволица, петъ овци или три кози, а тъй също нуждната 

за тяхъ храна за шесть месеци, необходимото семе за посяване на 20 декари ниви, и 

 

11) всичките движимости, които принадлежатъ на градски и селски общини и които 

имъ са необходими, за да изпълняватъ възложените на тяхъ отъ закона длъжности, като 

селските хамбари съ запасна храна обозните и пожарните кола съ принадлежащите къмъ 

тяхъ инструменти и други. 

 

Чл. 667 (860). Длъжникътъ има право да иска да се не налага запоръ на някои отъ 

вещите му, ако другите стигатъ споредъ оценението имъ, за удовлетворяване на вземането 

по изпълнителния листъ и ако няма опасность, поради присъединяване на други 

кредитори, ищецътъ по първия листъ да остане неудовлетворенъ. Ако следъ оценението на 

предметите, върху които се налага запоръ, се види, че те едва стигатъ да покриятъ 

разноските по изпълнението, и че не остава нищо за изплащане на вземането по листа, 

налагането на запора не се извършва. 

 

Чл. 860. Длъжникътъ, има право да иска да не се секвестиратъ някои отъ вещите му, 

ако другите стигатъ, споредъ оценението имъ да се удовлетвори взискането. 

 

Ако следъ оценението на предметите, които ще се секвестиратъ, се види, че те едва 

стигатъ да покриятъ разноските по изпълнението и че не остава никакъвъ излишъкъ за въ 

полза на взискането, секвестъръ не се извършва. 

 

Чл. 668 (861). Съдията-изпълнитель, поканва писмено или устно единъ или няколко 

членове отъ местната полиция да присътствуватъ при налагането на запора: 

 

1) когато външните врата на къщата, въ която се намира подлежащето на заполъ 

имущество, са затворени и живущите въ нея не искатъ да ги отворятъ; 

 

2) когато длъжникътъ или неговите домашни не искатъ да отворятъ вратите на 

вътрешните стаи или отказватъ да отворят ключалките на затворените помещения, и 

 

3) когато запорътъ се извършва въ отсъствието на длъжника. 

 

Чл. 861. Съдебниятъ приставъ поканва самъ или чрезъ друго лице, писмено или 

устно, единъ или повече членове отъ местната полиция да присъствуватъ при налагане 

секвестъръ: 



 

1) когато външните врата на къщата са затворени и не щатъ да ги отворятъ; 

 

2) когато не отворятъ вратите на вътрешните стаи или отказватъ да отворятъ 

ключалките на затворените помещения, и 

 

3) когато секвестърътъ се извършва въ отсъствието на длъжника. 

 

Чл. 669 (862). Ако съдията-изпълнитель като пристъпва да налага запоръ, намери, че 

такъвъ е вече наложенъ за вземане по другъ изпълнителенъ листъ, той, като провери 

имуществото съ съставения по предишния запоръ описъ, налага допълнителенъ запоръ 

само върху онези предмети, които не са вписани въ предишния описъ. Обаче, въ този 

случай, запорътъ се снема отъ съдията-изпълнитель, само като се удовлетворятъ и двете 

вземания или съ съгласието на ищците по двата изпълнителни листа. 

 

Чл. 862. Ако приставътъ, като пристъпи да налага секвестъръ, намери, че такъвъ е 

вече наложенъ по друго взискане, то той, като провери имуществото съ съставения по 

предишния секвестъръ описъ, налага допълнителенъ само върху онези предмети, които не 

са внесени въ предишния описъ; но въ такъвъ случай секвестърътъ се снема отъ пристава, 

който е наложилъ първия секвестъръ, само следъ като се удовлетворятъ и двете взискания 

или по съгласие на двоицата взискатели. 

 

Чл. 670 (863). Ако вториятъ запоръ се налага отъ другъ съдия-изпълнитель, тогава 

този последниятъ, следъ като извърши описъ на неописаното отъ първия съдия-

изпълнитель имущество на длъжника, повръща изпълнителиня листъ, заедно съ 

извършения допълнителенъ описъ, на ищеца по изпълнението, който самъ го предава на 

първия съдия-изпълнитель. Този последниятъ е дълженъ, като получи втория 

изпълнителенъ листъ и допълнителния описъ, да подаде описаното въ двата описа 

имущество за удовлетворение на вземанията по двата изпълнителни листа. 

 

Чл. 863. Ако вториятъ секвестъръ се налага отъ другъ приставъ, то последниятъ е 

дълженъ да повърне, заедно съ описа на невнесеното въ описа на първия приставъ 

имущество, изпълнителния листъ на взискателя, който следъ това самъ го представя на 

първия съдебенъ приставъ. 

 

Приставътъ, който е наложилъ първия секвестъръ е дълженъ да приеме отъ взискателя 

листа, заедно съ описа и да продаде за удовлетворение и по двата изпълнителни листа, 

както имуществото, което отъ него описано, тъй и описаното отъ втория приставъ. 

 

Чл. 671 (864). Върху имуществото, на което е наложенъ запоръ за вземане по 

изпълнителенъ листъ, се допуска налагане на втория запоръ за обезпечение на искъ и 

обратно, върху имущество, на което е наложенъ запоръ за обезпечение на искъ, се допуска 

налагането на втори запоръ за вземане по изпълнителенъ листъ. 

 

Въ първия случай съдията-изпълнитель, който е наложилъ запора върху имуществото 

за вземането по изпълнителиня, листъ, продава това последното и отъ сумата, добита отъ 

проданьта, изплаща напълно вземането по изпълнителния листъ, а излишекътъ, ако има 



такъвъ, задържа за сметка на обезпечението. 

 

Въ втория случай, имуществото върху което е наложенъ запоръ за обезпечение на 

искъ, се продава отъ съдията-изпълнитель, който е наложилъ запора, за взеването по 

изпълнителния листъ и получената отъ проданьта сума се разпределя отъ него, по 

съразмерностъ, за сметка на вземането по изпълнителиня листъ и за сметка на 

обезпечението. Припадащата се за сметка на обезпечението сума се влага отъ съдията-

изпълнитель въ Българската земеделска банка или въ Българската централна кооперативна 

банка. 

 

При разпределението на получената отъ проданьта сума между ищците по 

изпълнението обезпечителния запоръ се приема въ размеръ на обезпеченото вземане. 

 

Чл. 864. Върху секвестирано за взискане имущество се допуска и последващъ 

секвестъръ за обезпечение на искъ и наопаки, върху секвестирано за обезпечение на искъ 

имущество се допуска и последавщъ секвестъръ за взискание. 

 

Въ първия случай приставътъ, който е наложилъ секвестъръ за взискане, продава 

секвестираното имущество за сметка на взискателя и обезпечителния листъ. Отъ сумата, 

добита отъ проданьта, се изплаща напълно взискването, а излишекътъ, ако има такъвъ, се 

задържа у пристава за сметка на обезпечението. 

 

Въ втория случай секвестираното за обезпечение на искъ имущество се продава отъ 

пристава, който е наложилъ секвестъръ за взискане, и получената отъ проданьта сума се 

разпределя отъ съда, по съразмерность, за сметка на взискането и за сметка на 

обезпечението. Припадащата се за сметка на обезпечението сума се пази у пристава. 

 

При разпределението на получената отъ проданьта сума между взискателите, 

обезпечителниятъ секвестъръ се приема въ размеръ на обезпеченото искане. 

 

Чл. 672 (865). Предвидените въ предходния членъ разпоредби не се прилагатъ въ 

случая, когато изпълнението е обърнато върху имуществото, на което е билъ наложенъ 

законъ за обезпечение на искъ за предаване на това имущество въ натура. 

 

Чл. 865. Изложениятъ въ горния членъ редъ не се допуска въ този случай, когато 

изискването е обърнато върху такова имущество, което е било секвестирано зо 

обезпечение на искъ за предаване имущество въ натура. 

 

Глава II 

Описъ на движимо имущество 
 

Чл. 673 (865). Описътъ на движимо имущество трябва да съдържа: 

 

1) означение на нумерата или белезите, които са поставени на турените подъ запоръ 

предмети, и 

 



2) названието и описанието на всеки отъ турените подъ запоръ предмети и, ако трябва, 

бележка за мярката, тежестьта и броя имъ. 

 

Чл. 865. Изложениятъ въ горния членъ редъ не се допуска въ този случай, когато 

взискането е обърнато върху такова имущество, което е било секвестирано за обезпечение 

на искъ за предаване имущество въ натура. 

 

Чл. 674 (867). Въ описа на благородни метали, излени въ кюлчета или изработени въ 

предмети, се посочва пробата имъ, ако е известна. 

 

Чл. 867. Въ описа на блаородните метали, излени въ кюлчета или изработени въ 

предмети, се показва пробата имъ, ако е известна. 

 

Чл. 675 (868). Въ описа на украсени съ драгоценни камъни вещи се посочва числото, 

величината и названието на тези камъни. 

 

Чл. 868. Въ описа на украсените съ драгоценни камъни вещи се показва числото, 

величината и названието на тези камъни. 

 

Чл. 676 (869). Въ описа на книги се отбелязватъ заглавията на книгите, имената на 

авторите и времето на изданието, ако са посочени на заглавния листъ, а също и числото на 

томовете. 

 

Чл. 869. Въ описа на книги се показватъ заглавията на книгите, имената на авторите и 

времето на издаването, ако са показани на заглавния листъ, а също и числото на томовете. 

 

Чл. 677 (870). Въ описа на картини се посочва тяхната мярка, какво е изобразено въ 

тяхъ и имената на художниците, ако са известни. 

 

Чл. 870. Въ описа на картини се показва тяхната мярка, съдържание и имената на 

художниците, ако е известно. 

 

Чл. 678 (871). Въ описа на стоки, изделия и на сурови фабрични материали, които се 

намиратъ въ влагалища, се бележатъ: 

 

1) нумерата или знаковете на влагалищата, и 

 

2) названието и описанието на предметите, които се пазятъ въ влагалищата. 

 

Чл. 871. Въ описа на стоките, а също и на изделията, на фабричните заводни 

материали, които се намиратъ въ влагалища, се бележатъ: 

 

1) нумерата или знаковете на влагалищата, и 

 

2) названието и описанието на стоките, които се пазятъ въ влагалищата. 

 

Чл. 679 (872). Когато се описватъ животни, удрятъ имъ се особени белези. 



 

Чл. 872. Когато се описватъ животни, удрятъ имъ се особени белези. 

 

Чл. 680 (873). Въ описа на билети отъ кредитни учреждения, на облигации, акции и 

други подобни книжа се означава числото, родътъ, номиналната цена и нумерата имъ. 

Самите документи се предаватъ за пазене въ Българската земеделска банка. 

 

Чл. 873. Въ описа на билети отъ кредитни учреждения, на облигателната цена и 

нумерата имъ. Самите документи се представятъ въ съда, когато секвестираното 

имущество, споредъ направеното му оценение, не стига да се покрие взискането. 

 

Чл. 681 (874). Въ описа на параходи, шлепове, лодки и други подобни плавателни 

съдове, освенъ мярката, дължината и широчината на тялото и главните имъ части се 

посочватъ и тежестьта, която те могатъ да вдигатъ дървото или металътъ, отъ който са 

направени; платната, важата и пр. споредъ названието и количеството имъ, и, ако е 

възможно, бележи се, кога са направени. 

 

Чл. 874. Въ описа на водоходна направа (корабъ, ладия и пр.), освенъ мерката, 

дължината и широчината на тялото и главните му части, се показватъ тежестьта, която тя 

може да вдига, дървото или метала, отъ които е направена, платната, въжета и пр., споредъ 

названието и количеството имъ, и, ако бъде възможно, бележи се кога е тя направена. 

 

Чл. 682 (875). Въ описа на движимо имущество новите вещи се означаватъ отделно 

отъ употребяваните, годините за употребяване - отделно отъ негодните. 

 

Чл. 875. Въ описа на движимо имущество се различаватъ новите неща отъ 

употребяваните, годните за употребяване отъ негодните. 

 

Чл. 683 (876). Въ случаите, когато се намерятъ или по искането на съдията-

изпълнитель могатъ да бъдатъ представени фактури, инвентари, каталози или съ друго 

наименование описи на стоки, книги и вещи, новъ описъ не се прави, но само се проверява 

прежниятъ съ това, що е налице. Въ тоя описъ се вписватъ ония предмети, които ги няма 

въ него, и се отбелязватъ ония, които са вписани въ него, но ги няма налице. 

 

Чл. 876. Въ всичките случаи, когато се намиратъ или пъкъ по искането на съдебния 

приставъ, могатъ да бъдатъ представени фактури, инвентари, каталози и съ друго 

наименование описъ на стоки, ктиги и вещи, новъ описъ не се прави, но само се проверява 

прежния, съ това що е налице. Въ тоя описъ се забелязватъ тия, които ги няма въ него, или 

които не достигатъ споредъ прежния описъ. 

 

Чл. 684 (878). Броятъ, мярката и тежестьта на описаните предмети се посочватъ въ 

описа съ думи и съ число. 

 

Чл. 878. Броятъ, мярката и тежестьта на описаните предмети се показватъ въ описа 

словомъ и съ числа. 

 

Чл. 685 (877). Предметите, върху които е предявено право отъ страна на трето лице, 



се вписватъ въ описа съ бележка: кой е предявилъ правото върху тяхъ, а също и въ какво се 

състои то. 

 

Чл. 877. Предметите, върху които се е предявило право отъ страна на трето лице, се 

внасятъ въ описа съ бележка: кой е предявилъ правото върху тяхъ, а също и въ какво се 

състои то. 

 

Чл. 686. Ако длъжникътъ е искалъ възъ основа на чл. 666 освобождаването на някои 

предмети отъ запоръ въ описа се отбелязва: за кои предмети се е отнасяло товя искане, за 

кои отъ тяхъ то е уважено и защо не е уважено за другите. 

 

Чл. 687 (879). Въ описа трябва да бъде означенъ деньтъ на захващането и 

свършването му, като неговото извършване трябва да стане безъ съдията-изпълнитель да 

се отдалечава до свършването му. Въ края на описа се бележатъ всичките направени въ 

него поправки, обаче остъргвания въ описа не се допускатъ. Описътъ трябва да бъде 

провървенъ и подпечатанъ съ печата на съдията-изпълнитель. 

 

Чл. 879. Въ описа трябва да бъде означенъ деньтъ на захващането и свършването му, 

но въ всеки случай описътъ трябва да става, безъ да се отдалечава пристава до 

свършването му. Въ края на описа се бележатъ всичките направени въ него поправки, но 

остъргвания въ описа не се допускатъ. Описътъ трябва да бъде повървенъ и подпечатанъ 

съ печата на съдебния приставъ. 

 

Чл. 688. Съдията-изпълнителя праща известие на ищеца по изпълнението и на 

длъжника за деня и часа, когато ще започне извършването на описа. На длъжника 

съобщението може да бъде връчено и при извършването на описа 

 

Чл. 689 (880). Описътъ се подписва отъ съдията-изпълнителъ, отъ ищеца по 

изпълнението и отъ лицата, които са присъствували при извършването му, а също и отъ 

длъжника, ако и той е присъствувалъ. За причината, поради която някоя отъ страните или 

някой отъ поканените свидетели не са подписали описа, се прави въ него особена бележка. 

 

Чл. 880. Описътъ се подписва отъ взискателя и отъ длъжника, ако са се намирали при 

описа, отъ свидетелите, ако са били поканени, и отъ съдебния приставъ. За причината, по 

която едната или другата страна или свидетелите не са подписали описа, се прави въ него 

особена бележка. 

 

Чл. 690 (881). Ищецътъ по изпълнението, длъжникътъ и поканените свидетели могатъ 

да правятъ на съдията-изпълнителъ бележки върху съставения описъ и да му предлагатъ 

потребните по тяхно мнение, изменения въ него. 

 

Чл. 881. Взискательтъ, длъжникътъ и поканените свидетели могатъ да представятъ на 

съдебния приставъ бележки върху съставенъ описъ и да му предлагатъ потребните, по 

тяхно мнение, изменения въ него. 

 

Чл. 691 (882). Ако съдията-изпълнитель остави безъ внимание бележките, които му са 

направени, то по искане на страните, той е дълженъ да обясни въ края на описа причините, 



поради които той е направилъ това. 

 

Чл. 882. Ако съдебниятъ приставъ остави безъ внимание бележките, които му са 

направени, то, по искането на страните, той е дълженъ да обясни въ края на описа 

причините, които са го накарали да направи това. 

 

Чл. 692 (883). По искане на ищеца по изпълнението или на длъжника, съдията-

изпълнитель е дълженъ да дава, срещу установената такса, преписи отъ описа. 

 

Чл. 883. По искането на взискателя или на длъжника съдебниятъ приставъ е обязанъ 

да дава, срещу установената такса, преписи отъ описа, провървени, подпечатани и 

подписани отъ него. 

 

Чл. 693 (884). Влагалищата, а също и всеки предметъ, който се намира вънъ отъ тяхъ, 

съдия-изпълнитель запечатва и обозначава на тяхъ нумера имъ по описа. Освенъ това на 

страните, които са присъствували при описа, се представя право да турятъ върху 

описаните предмети и своите печати. 

 

Чл. 884. Влагалищата също и всеки предметъ, който се намира вънъ отъ тяхъ, 

съдебниятъ приставъ запечатва и обозначава на тяхъ нумера на описа. Освенъ това на 

страните, които са присъствували при описа, се предоставя право да турятъ върху 

описаните предмети и своите печати. 

 

Чл. 694 (885). Ищецътъ по изпълнението и длъжникътъ, които не са се явили при 

описа, макаръ да са били редовно известни за деня на извършването му, или са го 

подписали безъ никакви забележки, няматъ право отпосле да подаватъ жалби срещу 

неправилното му извършване. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Това правило не се прилага, когато въ 

случая на чл. 688 , последно предложение, длъжникътъ не е билъ намеренъ при описа и 

съобщението не му е било връчено лично. 

 

Чл. 885. Взискательтъ или длъжникътъ, който не се е явилъ при описа или го е 

подписалъ безъ никакви забележки, няма право да подава отпосле жалби, срещу 

неправилното му извършване. Това правило не се простира и върху случаите, когато 

описътъ на едно имущество, което се поврежда скоро, е билъ напавенъ, безъ да се чака да 

се яви и длъжникътъ. 

 

Глава III 

Оценка на движимо имущество 
 

Чл. 695 (886). Оценката на движимо имущество става при налагането на запора и се 

бележи въ описа. А когато не е възможно да стане оценката заедно съ запора, тя се 

извършва и после него. 

 

Чл. 886. Оценението на движимо имущество става при секвестра и се бележи въ 



описа. А когато не е възможно да стане оценението, заедно съ секвестъра, то се извършва и 

после него. 

 

Чл. 696 (887, 891). Цената на всеки описанъ предметъ се определя по взаимно 

съгласие отъ ищеца по изпълнението и отъ длъжника, а ако те не се съгласятъ или ако 

длъжникътъ отсъствува, тя се определя отъ едно или три вещи лица, споредъ важностьта 

на случая. 

 

(Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Ако и двете страни са съгласни, не се 

прави нова оценка на предмети, чиято действителна цена е посочена въ самия писменъ 

договоръ, който е послужилъ за основание на искането, за удовлетворение на което тия 

предмети трябва да бъдатъ продадени. 

 

Чл. 887. Цената на всякой описанъ предметъ се определя отъ взискателя или отъ 

длъжника, ако взискательтъ не се яви. Въ случай, че стане препирня върху оценението, 

онзи, който я предявява, има право да иска да се направи оценението отъ вещи люди, като 

вземе върху си разноските за това оценение. 

 

Въ случай, че се не явятъ и двете страни, оценението се прави отъ вещи люди. 

 

Чл. 891. Не се прави нова оценка на предмети, оценени въ самия писменъ договоръ, 

който е послужил за основание на искането, за удовлетворение на което предметите трябва 

да бъдатъ продадени. 

 

1) Стара ал. II на чл. 696 (887, 891). Не се прави нова оценка на предмети, оценени въ 

самия писменъ договоръ, който е послужилъ за основание на искането, за удовлетворение 

на което предметите трябва да бъдатъ продадени. 

 

Чл. 697 (888). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Вещите лица за оценка на 

имуществото се назначаватъ по взаимно съгласие между ищеца по изпълнението и 

длъжника, а когато те не могатъ да се съгласятъ, или отсътствуватъ, вещите лица се 

избиратъ по жребие отъ съдията-изпълнитель измежду посочените по негово искане отъ 

общинското управление най-малко трима души, когато се касае да се избере едно вещо 

лице; или 9 души, когато се касае да се избератъ три вещи лица. 

 

Съдията-изпълнитель може да си служи съ единъ общъ списъкъ на вещи лица; той, 

обаче, е дълженъ да иска такъвъ по всяко дело, ако при описа една отъ страните поиска 

това. 

 

Оценката на вещи, чиято стойность не надминава 5.000 лева се прави отъ съдията-

изпълнителъ, освенъ ако длъжникътъ поиска да се определи отъ едно вещо лице. 

 

Чл. 888. Вещите люди за оценение на имуществото се назначаватъ по взаимно 

съгласие между взискательтъ и длъжника, а когато последните не могатъ да се съгласятъ 

лии отсъствуватъ, или има някоя друга причина, вещите люди се назначаватъ отъ съдебния 

приставъ. 

 



2) Старъ чл. 697 (888). Вещите лица за оценка на имуществото се назначаватъ по 

взаимно съгласие между ищеца по изпълнението и длъжника, а когато те не могатъ да се 

съгласятъ или отсътствуватъ или има някоя друга причина, вещите лица се назначаватъ 

отъ съдията-изпълнителъ. 

 

Чл. 698 (889). Лицата, които се призоваватъ да направятъ оценка, ако отбягватъ отъ 

изпълнението на тая си длъжность, безъ да представятъ доказателства за законни 

препятствия, се глобяватъ отъ съдията-изпълнитель отъ 50 до 500 лева. Наложената глоба 

може да бъде отменена по посочения въ чл. 662 редъ. 

 

Чл. 889. Лицата, които се призоваватъ да направятъ оценение ако отбягватъ отъ 

изпълнението на тая обязаность, безъ да представятъ доказателства за законни 

препятствия, се глобяватъ отъ пристава до десетъ лева. 

 

Чл. 699 (890). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Вещите лица се 

възнаграждаватъ споредъ чл. 326 отъ този законъ. Това възнаграждение се оределя отъ 

съдията-изпълнитель. Ако, обаче, поради количеството или естеството на работата, на 

вещото лице следва да се определи възнаграждение повече отъ 100 лева на денъ, по едно 

или повече дела, това възнаграждение се определя отъ околйския съдия. 

 

Чл. 890. Вещите люди се възнаграждаватъ споредъ 468 членъ. 

 

1) Старъ чл. 699 (890). Вещите лица се възнаграждаватъ споредъ чл. 326 отъ този 

законъ. 

 

Глава IV 

Пазене на турено подъ запоръ имущество 
 

Чл. 700 (892, 893). Туреното подъ запоръ имущество се дава за пазене на пазачъ, 

който се назначава по взаимно съгласие на ищеца по изпълнението и на длъжника. Ако 

няма такова съгласие, пазачъ се назначава отъ съдията-изпълнитель. Въ случай на 

неоснователенъ отказъ отъ страна на назначения пазачъ, съдията-изпълнитель постъпва 

споредъ наредбата на чл. 698 , като глобата въ случая е отъ 100 до 5.000 лева. 

 

Имущества, които по собственото си естество се държатъ въ специални помещения, 

следъ турянето имъ подъ запоръ, се оставятъ въ същото помещение подъ надзора и 

отговорностьта на лицето, което владее помещението. Това лице се счита за пазачъ въ 

случая. 

 

Когато върху неделимата часть отъ имуществото което принадлежи на две или повече 

лица, се наложи запоръ за дълга на едно отъ тяхъ, за пазачъ на цялото имущество се 

назначава едно отъ останалите или всички останали лица. Въ такъвъ случай, ако това лице 

или тези лица използуватъ вещите, те са длъжни периодически да предаватъ на съдията-

изпълнителъ чистия приходъ, който се припада на турната подъ запоръ часть отъ 

имуществото. Ако те не изпълняватъ това си задължение или не пазятъ имуществото съ 

грижата на добъръ домакинъ, цялата вещъ се предава за пазене на друго лице. 



 

Чл. 892. Секвестираното имущество се дава на пазачъ или се пренася въ особени 

помещения. 

 

Чл. 893. Пазачътъ се назначава по взаимно съгласие между взискателя и длъжника, а 

ако съгласието не стане - отъ съдебния приставъ. 

 

Чл. 701 (895). Съдията-изпълнитель не може да назначи за пазачъ, безъ да има 

съгласието и на двете страни, изразено писмено: 

 

1) лице, което по закона не може да бъде свидетелъ, и 

 

2) роднините и сватовете на страните до втора степенъ включително. 

 

Чл. 895. Съдебниятъ приставъ не може да назначи за пазачъ, безъ да има съгласието и 

на двете страни, изразено писмено: 

 

1) тогава, който по закона не може да бъде свидетелъ, и 

 

2) роднините и сватовете имъ до втора степенъ включително. 

 

Лицата, обозначени въ настоящия членъ, не могатъ да бъдатъ назначени даже съ 

писмено съгласие на двете страни, ако те са граждански недееспособни. 

 

Чл. 702 (896). Назначеното за пазачъ лице се подписва върху описа за получаването 

на предаденото му имущество. Когато на пазача се предаватъ за пазене значително число 

предмети, нему се дава и описъ на тяхъ, подписанъ отъ съдията-изпълнитель. 

 

Чл. 896. На оногова, който е назначенъ за пазачъ, се дава преписъ отъ описа на 

секвестираното имущество, за приемането на което той се подписва върху първообразния 

описъ. 

 

Чл. 703 (897, 902). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Пазачътъ получава 

възнаграждение за пазенето, размерътъ на което се определя по взаимно съгласие между 

него, длъжника и ищеца по изпълнението, а ако такова съгласие не се постигне, размерътъ 

на възнаграждението се определя отъ надлежния съдъ. 

 

Пазачътъ получава така също и нуждните разноски за пазенето на предаденото му 

имущество и за пренасянето на това последното на мястото, гдето ще се пази и оттамъ на 

мястото, гдето ще стане проданьта. Размерътъ на тези разноски се определя приблизително 

отъ съдията-изпълнителъ и те се заплащатъ предварително отъ ищеца по изпълнението, 

като окончателното имъ изплащане става при даване на сметката по чл. 706 отъ този 

законъ. 

 

Чл. 897. Пазачътъ приема заплата за пазенето по взаимното му съгласие съ 

длъжникътъ и съ взискателя; а ако това съгласие не стане размерътъ на възнаграждението 

се определя отъ съда. 



 

Чл. 902. Разноските за пазенето на продаденото имущество съдебниятъ приставъ 

заплаща отъ събраната отъ проданьта сума. 

 

Чл. 704 (898, 899, 901). Пазачъ, който вънъ отъ предвидения въ ал. III на чл. 700 

случай, се ползува отъ даденото му за пазене имущество, или го дава другиму за 

ползуване, или го прахосва отчасти или изцяло, се лищава отъ възнаграждение, отговаря за 

причинените вреди и подлежи на наказание по чл. чл. 319 и 320 отъ наказателния законъ.  

 

Пазачътъ се лишава отъ възнаграждение и отговаря за причинените вреди и въ случая, 

когато при пазенето на предаденото му имущество не проявява грижата на добъръ 

домакинъ. 

 

Въ посочените въ този членъ случаи се назначава новъ пазачъ по предвидените въ 

предходните членове правила. 

 

Чл. 898. Пазачътъ няма право да се ползува отъ имуществото, което му е дадено за 

пазене и не трябва да го дава никому другиму, а е обязанъ, да го пази въ цялость подъ 

страхъ, че инакъ ще се лиши отъ заплатата за пазенето и ще отговаря за загубите. 

 

Чл. 899. За прахосването на повереното му имущество пазачътъ, освенъ взискането, 

което е определено въ предидущия членъ, подпада още и подъ углавна отговорность. 

 

Чл. 901. Назначаването новъ пазачъ и предаването нему секвестираното имущество 

става по правилата, изложени по-горе. 

 

Чл. 705. Ако пазачътъ не представи за деня на проданьта описаното имущество, 

съдиията-изпълнитель му налага глоба отъ 100 до 5.000 лева и възлага върху него и 

другите разноски по нестаналата проданъ, ако има такива. 

 

Постановлението на съдията-изпълнитель по този предметъ се съобщава на пазачъ, съ 

писмено известие. То може да бъде отменено отъ самия съдия-изпълнителъ, ако пазачътъ 

представи уважителни причини въ двуседмиченъ срокъ отъ получаване съобщението. 

 

Чл. 706 (900). Пазачътъ е длъженъ да даде на съдията-изпълнитель точна сметка за 

приходите, които дава туреното подъ запоръ имущество, а също и за разноските по 

неговото пазене. 

 

Чл. 900. Пазачътъ е обязанъ да дава точна сметка за придобивките, които дава 

секвестираното имущество. 

 

Чл. 706а. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Определението на съда по 

възнаграждението на пазача, както и действията на съдията-изпълнитель по определяне 

разноските за пазене на описаното имущество, подлежатъ на обжалване предъ надлежния 

съдъ въ седмодневенъ срокъ отъ извършването имъ. Определението на съда по тия жалби 

не подлежи на по-нататъшно обжалване. 

 



Глава V 

Проданъ на турено подъ запоръ имущество 
 

ДЯЛЪ I 

Мястото, гдето се извършва проданьта на движимо 

имущество и лицата, които я извършватъ 
 

Чл. 707 (903). Като се свърши описътъ и оценката на имуществото, ищецътъ по 

изпълнението и длъжникътъ могатъ да заявятъ на съдията-изпълнитель, кое место и кое 

време са определили те, по взаимно съгласие, за публичната проданъ. 

 

Ако няма подобно съгласи, местото и времето за публичната проданъ се определятъ 

отъ съдията-изпълнитель. 

 

Ако въ седмодневенъ срокъ отъ свършването на описа на имуществото ищецътъ по 

изпълнението не внесе разноските за обнародването на обявлението за проданьта и за 

нейното извършване, описаното имущество се освобождава отъ наложения върху него 

запоръ. 

 

Чл. 903. Като се свърши описътъ и оценката на имуществото, взискательтъ и 

длъжникътъ могатъ да заявятъ на присава, кое място и кое време са определили те, по 

взаимно съгласие за публичната проданъ. 

 

Ако те не се съгласятъ, мястото и срокътъ за публичната проданъ се определятъ отъ 

съдебния приставъ. 

 

Чл. 708 (904). Мястото и времето за проданьта на имуществото съдията-изпълнителъ 

посочва въ самия описъ. 

 

Чл. 904. Мястото и времето за проданьта на имуществото съдебниятъ приставъ 

означева въ самия описъ. 

 

Чл. 709 (905). Имущество, пренасянето на което става съ затруднение или съ 

значителни разноски, се продава на местопазенето му. 

 

Чл. 905. Имуществото, на което пренасянето става съ затруднение или съ значителни 

разноски, се продава на местопазането му. 

 

Чл. 710 (906). Проданьта се извършва отъ съдията-изпълнитель публично, въ 

градовете въ присъствието на чиновникъ отъ местната полиция, а въ селата - въ 

присъствието на едного отъ членовете на общинския съветъ. 

 

Чл. 906. Проданьта се извършва отъ съдебния приставъ публично, въ градовете въ 

присъствието на чиновникъ отъ местната полиция, а въ селата - въ присътствието на 



едного отъ членовете на общинския съветъ. 

 

Чл. 710а. (Новъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако единъ денъ преди деня, назначенъ за 

извършване на проданьта, длъжникътъ внесе 50 % отъ цялата дължима по изпълнителното 

дело сума и се задължи писмено да внася на съдията-изпълнитель всеки три месеци най-

малко по 15 % и въ краяна последното тримесечие 20 % отъ същата сума, съдътъ, по молба 

на длъжника, спира изпълнението. 

 

Въ случай че длъжникътъ не плати на срока някоя отъ горните вноски, съдътъ, по 

молба на единъ отъ ищците по изпълнението, постановява да се продължи изпълнението. 

 

Ново спиране по същата причина не се допуска. 

 

Това правило не се прилага: 

 

1. Когато описаните вещи подлежатъ на бързо разваляне или на голямо обезценяване, 

и 

 

2. Когато сборътъ на длъжимите суми не надминава 2.000 лева. 

 

ДЯЛЪ II 

Срокове за проданьта 
 

Чл. 711 (907). Съдията-изпълнитель, споредъ значителностьта и количеството на 

имуществото, определя деня за извършване на публичната проданъ, ако страните не са 

определили този день по взаимно съгласие. Този день не може да бъде по-рано отъ една и 

по-късно отъ три седмици отъ свършването на описа на имуществото. 

 

Чл. 907. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Срокътъ за публичната проданъ се 

определя отъ съдебния приставъ, споредъ значителностьта и количеството на 

имуществото, отъ една до три недели отъ какъ се свърши описътъ и оценението на 

имуществото. 

 

Чл. 712 (908). Предмети, които се развалятъ скоро, а също и предмети, за запазването 

на които трябва да станатъ големи празноски, които не отговарятъ на стойностьта на 

имуществото, трябва да се продаватъ въ по-късъ срокъ. 

 

Чл. 908. Предметите, които се повреждатъ скоро, а също и предметите, за запазването 

на които трябва да стане големи разноски, които не отговарятъ на стойностьта на 

имуществото, трябва да се продадатъ въ по-късъ срокъ. 

 

Чл. 713 (909). Проданьта може да се отложи само по съгласие на всички ищци по 

изпълнението, които са обърнали вземанията си върху описаното имущество. 

 

Чл. 909. Проданьта може да се отложи само по съгласието на всичките взискатели, 

които са обърнали взискането си върху описаното имущество. 



 

ДЯЛЪ III 

Обявление за проданьта 
 

Чл. 714 (910). За проданьта съдията-изпълнителъ прави обявление, въ което се 

бележатъ: предметите, мястото, деньтъ и часътъ на проданьта; името на стопанина на 

имуществото, сумата, за която е то оценено. Предметите се означаватъ въ обявленията съ 

общо име, споредъ вида имъ, безъ подробно изчисление. 

 

Освенъ съ обявленията, проданьта се разгласява и съ глашатай, гдето има такъвъ. 

 

Чл. 910. Проданьта се обявява съ обявление отъ страна на съдебния приставъ, въ 

което се бележатъ: предметите, мястото, деньтъ и часа на проданьта, името на стопанина 

на имуществото, сумата, за която е то оценено за проданъ. Предметите се означаватъ въ 

обявленията съ общо име, споредъ родътъ имъ, безъ подробно изчисление. 

 

Освенъ съ обявленията, проданьта се огласява и съ глашатай. 

 

Чл. 715 (911). Обявленията се залепватъ поне една седмица, а въ указания въ чл. 712 

случай, най-малко единъ денъ преди проданьта на публични места въ града или селото, 

гдето ще става проданьта, а също и на външните врата на къщата, въ която тя има да стане. 

Ако имуществото е било пренесено отъ друго място, обявлението за проданьта се изпраща 

и до общинското управлеине на това място, гдето проданьта се разгласява също и чрезъ 

общински глашатай. 

 

Чл. 911. Обявленията се залепватъ поне една неделя, а въ указания въ 908 членъ 

случай, най-малко единъ денъ преди проданьта, на полицейските къщя,, на тържищата и на 

други подобни места въ градътъ или селото, гдето ще става проданьта, а също и на 

външните врата на къщата, въ която тя има да стане. 

 

Чл. 716 (912). Обявленията за проданьта на параходи, шлепове, лодки и други 

плавателни съдове се залепватъ, освенъ въ означените въ преходния членъ места, също и 

на пристанища и на самите плателни съдое, които ще се продаватъ. 

 

Чл. 912. Обявленията за проданьта на варки, ладии и други водоходни направи се 

залепватъ, освенъ въ означените въ горния членъ места и на пристанищата и на 

водоходните направи, които са за проданъ. 

 

Чл. 717 (913). За проданьта на имущество, което се намира въ района на градски 

общини и*) което споредъ оценението надминава 20.000 лв., освенъ посочените 

обявления, се прави обнародване и въ местния вестникъ, ако има такъвъ. Разноските за 

това обнародване се внасятъ отъ ищеца по изпълнението. 

 

Чл. 913. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) За проданьта на едно имущество, което 

споредъ оценението надминава 1.000 лева, въ окръга, гдето се издава вестникъ, освенъ 

означението обявления, става обнародване и въ местния вестникъ. 



 

*) Думите въ чл. 717: "което се намира въ района на градски общини и" са прибавени 

съ З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 

 

Чл. 718 (914). Обнародването трябва да съдържа същото, което съдържатъ 

обявленията. То се напечатва само въ единъ брой на вестника, но въ всеки случай, преди 

деня на проданьта. 

 

Чл. 914. Обнародването трябва да съдържа същото, което и обявленията, и се 

напечатва само въ единъ брой на вестника, но въ всеки случай, преди деня на проданьта. 

 

Чл. 719 (915). Единъ екземпляръ отъ вестника, въ който е поместено обнародването за 

проданьта, се прилага отъ съдията-изпълнитель къмъ изпълнителното дело. 

 

Чл. 915. Редакцията на вестника, въ който е поместено обнародването, длъжна е, 

незабавно следъ напечатването му да препроводи на съдебния приставъ, който прави 

проданьта единъ екземпляръ отъ броя, въ който е поместено обнародването. Тоя брой на 

вестника се прилага при делото за публичната продань. 

 

Чл. 720 (916). За направените или ненаправените обявления и обнародвания съдията-

изпълнитель прави бележка въ протокола. 

 

Чл. 916. За направените или ненаправените обявления и обнародвания съдебния 

приставъ прави бележки въ протокола. 

 

Чл. 721 (917). Както ищецътъ по изпълнението, така и длъжникътъ има право, 

независимо отъ обявленията и обнародването, които съдията-изпълнитель прави, да 

обнародва за своя сметка съставените отъ този последния обявления за проданьта. 

 

Чл. 917. Както взискателя, така и длъжникътъ иматъ право независимо отъ 

обявленията и обнародването, които приставъть прави, да обнародватъ съставените отъ 

пристава обявления за проданьта, всеки за своя сметка. 

 

Чл. 722 (918). Когато по предписание отъ съда или по споразумение на страните се 

измени деньтъ или мястото на проданьта, съдията-изпълнитель е дълженъ да направи нови 

обявления и ново обнародване за тази последната и да отбележи това въ протокола. 

 

Чл. 918. Когато се случи да се измени деньтъ или мястото на проданьта по 

предписание отъ съдътъ или по споразумение на страните, съдебниятъ приставъ е дълженъ 

да направи нови обявления и ново обнародване и да запише това въ протокола. 

 

Чл. 723 (919). Въ обявленията за отменение на проданьта се казва само, че еди коя си 

продань, назначена за еди кой си день и еди кое си място, се отменява по еди коя си 

причина. 

 

Чл. 919. Въ обявленията за отменение проданьта се казва само че еди коя си проданъ, 

назначава за еди кой си день или на еди кое си място, се отменява по еди коя си причина. 



 

ДЯЛЪ IV 

Предмети при проданьта на които се спазватъ особени 

условия 
 

Чл. 724 (920). Съчинения и преводи, въ ръкописъ или напечатани, но непустнати още 

за продань отъ самия съчинитель или отъ преводача, не подлежатъ на публична продань, 

безъ съгласието на съчинителя или на преводача, ако той е живъ, или безъ съгласието на 

неговите наследници, ако той е умрялъ. 

 

Чл. 920. Съчинения и преводи, ръкописни или напечатани, но непуснати още за 

проданъ отъ самия съчинитель или отъ преводача, не подлежатъ на публична продань нито 

приживе на съчинителя или преводача, безъ негово съгласие за това, нито следъ смъртьта 

му, безъ съгласието на неговите наследници. 

 

Чл. 725 (921). Ръкописи, които са били купени за издаване, а също и правото за 

напечатването имъ, могатъ да бъдатъ продадени само заедно съ задължението да се 

изпълнятъ всички условия, които са били уговорени съ прежния стопанинъ. 

 

Чл. 921. Ръкописи, които са били купени за издаване, а също и правото за 

напечатването имъ, могатъ да бъдатъ продадени само заедно съ задължението да се 

изпълнятъ всичките условия, които са били сключени съ прежния стопанинъ. 

 

Чл. 726 (922). Златните и сребърните вещи се продаватъ отъ съдията-изпълнитель съ 

първоначална оценка споредъ цената на метала, определенъ отъ вещо лице. 

 

Чл. 922. Златните и сребърни неща не могатъ да се продаватъ по-евтино отъ цената на 

метала. Ако не е предложена надлежната цена, съдебниятъ приставъ може да продаде тези 

неща, по доброволно съгласие, за цена, която отговаря на стойностьта на метала. 

 

Чл. 727 (923). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Описаните ценни книжа, ако 

иматъ борсови или пазарна цена, се продаватъ отъ съдията-изпълнитель съ първоначална 

оценка споредъ борсовата цена, съобщена отъ Българската народна банка или отъ 

надлежното борсово учреждение единъ денъ преди продажбата. 

 

Чл. 923. Описаните ценни книжа, ако иматъ борсова или пазарна цена, се продаватъ 

отъ съдебния приставъ, по доброволно съгласие, по дневния курсъ, а ако няматъ такава 

цена, се продаватъ публично по общите правила. 

 

1) Старъ чл. 727 (923). Описаните ценни книжа, ако иматъ борсова или пазарна цена, 

се продаватъ отъ съдията-изпълнитель съ първоначална оценка споредъ пазарната цена, 

съобщена отъ Българската народна банка единъ день преди продажбата. 

 

Чл. 728 (924). Когато ценната книга е поименна, съдията-изпълнитель може да бъде 

упълномощенъ отъ надлежния съдъ да иска записването й на името на купувача и да 



извърши вместо длъжника нуждните за това действия. 

 

Чл. 924. Когато ценната книга е именна, съдебния приставъ може да се упълномощи 

отъ надлежния съдъ да иска записването й възъ името на купувача и да направи вместо 

длъжника нуждните за това заявления. 

 

ДЯЛЪ V 

Извършване на проданьта 
 

Чл. 729 (925). Съдията-изпълнитель, следъ като своевременно се разпореди, когато 

това е нуждно, да се пренесе туреното подъ запоръ имущество на мястото, гдето ще става 

проданьта, проверява го споредъ описа и за приемането му дава на пазача разписка. 

 

Чл. 925. Съдебниятъ приставъ, следъ като се разпореди, когато стане нуждно, да се 

пренесе секвестираното имущество на местопродаването, проверява го съ описа и за 

приемането му дава на пазача разписка. 

 

Чл. 730 (926). Въ назначените за публичната продань дни се позволява на всички 

желаещи да разглеждать предметите, които се продаватъ. 

 

Чл. 926. Въ назначените за публична проданъ дни се позволява на всичките желаещи 

да разгледатъ предметите, които се продаватъ. 

 

Чл. 731 (927, 928). Проданьта се почва въ 14 ч. и продължава до 17 ч. 

 

Тя се счита за станала, ако презъ това време са се явили двама наддавачи, отъ които 

поне единиятъ е наддалъ надъ първоначалната оценка, или пъкъ, ако се е явилъ само единъ 

купувачъ, той е предложилъ най-малко 10 % върху първоначалната оценка. Иначе, 

проданьта се обявява за нестанала. 

 

Чл. 927. Проданьта трябва да се почнува не по-рано отъ деветь часа и не по-късно отъ 

десетъ часа сутриньта и не може да се продължава по-късно отъ шесть часа вечерьта. 

 

Чл. 928. Ако не се яви никой въ десеть часа да желае да наддава или се яви само 

единъ, то съдебниятъ приставъ, който прави проданьта, трябва да чака да се явятъ 

купувачи до два часа следъ пладне, подиръ което той може да обяви търга не станалъ и 

закритъ; но ако отъ десетъ часа преди пладне до два часа следъ пладне са се явили поне 

двама, съдебниятъ приставъ е дълженъ да пристъпи къмъ извършването на продажбата. 

 

Чл. 732 (930). За по-удобно извършване на проданьта съдията-изпълнитель може да 

раздели имуществото на отделни части. 

 

Чл. 930. За удобство на проданьта съдебния приставъ може да раздели имуществото 

на отделни части. 

 

Чл. 733 (929). Ако всички обявени за продань предмети не се продаватъ въ 



определения за проданьта денъ, тази последнта се продължава и въ следващите дни до 

свършването й. 

 

Чл. 929. Недовършената подань въ единъ день продължава се въ следващите по него 

дни до свършване. 

 

Чл. 734 (931). Ищецътъ по изпълнението може да участвува като наддавачъ. Обаче, 

длъжникътъ, неговиятъ настойникъ, лицето, което участвувало въ съставянето на описа на 

имуществото, ако то е длъжностно лице, лицето, което извършва проданьта, а също и 

членътъ на местната полиция, който присъствува при проданьта, няматъ право да взематъ 

участие въ наддаването. 

 

Чл. 931. Взискательтъ може да участвува въ купуването възъ общо основание но 

длъжника, неговия настойникъ, лицето, което е участвувало въ съставянето на описа на 

имуществото, ако то е длъжностно лице, или което извършва проданьта, също и члена на 

полицейското управление, който присътствува при проданьта, няматъ право да взематъ 

участие въ купуването. 

 

Чл. 735 (932). На стопанина на имуществото, който присъствува при проданьта, се 

позволява да иска да се продадатъ някои предмети преди другите. 

 

Чл. 932. На стопанина на имуществото, който се намира при проданьта, се позволява 

да иска да се продадатъ някои предмети по-напредъ отъ други. 

 

Чл. 736 (939). Ако сумата, която е получена отъ проданьта на една часть отъ 

имуществото, стига за да се удовлетвори напълно вземането по изпълнителния листъ и да 

се покриятъ направените по изпълнението разноски, въ такъвъ случай останалите 

предмети не се продаватъ, а се връщатъ на стопанина имъ. 

 

Чл. 939. Ако сумата, която е събрана отъ проданьта на една часть на имуществото, 

стига да се удовлетвори напълно взискането и да се покриять напарвените при 

изпълнението разноски, то останалите предмети не се продаватъ, а се връщатъ на 

стопанина имъ. 

 

Чл. 737 (933). Когато се започне проданьта, съдията-изпълнитель обявява цената на 

всякой предметъ споредъ първоначалната оценка и пита: "Кой ще даде повече?". 

Предлаганите отъ купувачите цени се обявяватъ отъ съдията-изпълнитель устно, докато 

трае наддаването. 

 

Чл. 933. Когато се отвори проданьта, съдебния приставъ провъзгласява цената на 

всякой предметъ споредъ оценението и пита: "Кой ще даде повече?" Предлаганите отъ 

купувачитецени се обявяватъ отъ пристава устно, догдето трае наддаването. 

 

Чл. 738 (934, 935). Като престане наддаването, съдията-изпълнитель изговаря три 

пъти думите: "Никой ли не дава повече?" Ако и следъ трети пъть никой не наддаде, тогава 

той обявява проданьта за свършена и продавания предметъ закупенъ отъ оня наддавачъ, 

който е предложилъ най-голямата цена надъ първоначалната оценка. 



 

Чл. 934. Като престане наддаването, съдебниятъ приставъ изговаря три пъти думите: 

"Никой ли не дава повече?" Ако и следъ третия пътъ не стане наддаване, тогава той 

обявява: "проданьта свършена", и, следъ това, наддаване не се приема вече. 

 

Чл. 935. Предметите за проданъ оставатъ за сметка на този, който е далъ най-голямата 

цена. 

 

Чл. 739 (936). Въ протокола за проданьта съдията-изпълнителъ бележи: 

 

1) деня на проданьта; 

 

2) нумера на продадения предметъ споредъ описа; 

 

3) най-голямата цена, която е дадена при проданьта; 

 

4) името, презимето и занятието на купувача, които се записватъ собственоръчно отъ 

него самия или, ако той е неграмотен, по негова молба, отъ друго лице, и 

 

5) присътствувалъ ли е при проданьта длъжникътъ или представительтъ му. 

 

Чл. 936. Въ протокола на съдебния приставъ се бележи: 

 

1) деньтъ на проданьта; 

 

2) нумера на предмета, който се продава по описа; 

 

3) най-горната цена, която се е дала при проданьта; 

 

4) званието, името и презимето на купувача, които се записватъ собственоръчно отъ 

него същия, или, ако той бъде безкниженъ, по негово доверие, отъ друго лице, и 

 

5) присътствувалъ ли е при проданьта длъжникътъ или представителя му. 

 

Чл. 740 (937. Купувачътъ плаща при самата проданъ напълно цената на купените отъ 

него предмети, ако тя не надминава петстотинъ лева; ако ли пъкъ тя надминава петстотинъ 

лева, купувачътъ може да внесе само четвъртата часть отъ стойностьта, но въ всеки случай 

не по-малко отъ петстотинъ лева, а остатъкътъ внася не по-късно отъ следния денъ. 

 

Чл. 937. Купувачътъ плаща при самата проданъ напълно цената на купения отъ него 

предметъ, ако тя не надминава двадесетъ лева; ако ли тя надминава двадесетъ лева, 

купувача може да внесе само четвъртата часть, а другите пари да заплати не по-късно отъ 

идущия денъ. 

 

Чл. 741 (938). Имуществата се предаватъ на купувачите само следъ като те напълно 

внесатъ предложените отъ тяхъ при проданьта суми. 

 



Чл. 938. Имуществата се предаватъ, на купувачите само откакъ се напълно събератъ 

предложените отъ тяхъ при проданьта суми. 

 

Чл. 742 (940). Отъ събраните чрезъ проданьта суми преди всичко се плащатъ 

разноските по запора, пазенето и проданьта на имущество, а съ остатъка се 

удовлетворяватъ предявените вземания по изпълнителните листове. 

 

Чл. 940. Отъ събраните чрезъ проданьта суми преди всичко се плащатъ разноските на 

секвестра, пазенето и проданьта на имуществото, а съ остатъка сетне се удовлетворяватъ 

предявените взискания. 

 

ДЯЛЪ VI 

Нестанали и недействителни продажби 
 

Чл. 743 (941). Проданьта се счита нестанала: 

 

1) когато не се явяват купувачи да наддаватъ или се е явилъ само единъ и той не е 

наддалъ най-малко 10 % надъ първоначалната оценка. 

 

2) когато при наддаването не се получи цена по-висока отъ първоначалната оценка, и 

 

3) когато купувачътъ не плати своевременно парите за купените предмети. 

 

Чл. 941. Проданьта се счита нестанала: 

 

1) когато не се явятъ купувачи да наддаватъ или се е явилъ само единъ; 

 

2) когато никой отъ тези, които са се явили, не наддаде връхъ оцението й; 

 

3) когато купувача не прати парите своевременно (чл. 937). 

 

Чл. 744 (942). Когато проданьта се обяви отъ съдията-изпълнитель за нестанала, 

поради посочените въ т. т. 1 и 2 на чл. 743 причини, тогава присъствуващите при 

проданьта ищци по изпълнителните листове, съ болшинство на гласовете, споредъ сумата 

на вземанията имъ, иматъ право да молятъ да се назначи нова проданъ или да имъ се 

отстъпи непродаденото имущество споредъ първоначалната оценка. 

 

Когато пъкъ проданьта се обяви за нестанала, поради посочената въ т. 3 на чл. 743 

причина, тогава имотътъ се присъжда на едного отъ предходните наддавачи, 

последователно, който би се съгласилъ да го получи срещу предложената отъ него най-

висока цена надъ първоначалната оценка. Ако ли никой отъ наддавачите не се съгласи да 

вземе имуществото по най-високата цена, която е предложилъ, ищците по изпълнението съ 

болшинство споредъ сумата на вземанията имъ, могатъ да поискатъ да се извърши нова 

проданъ. Ако не се получи болшинство за нова проданъ, имотътъ се възлага по 

първоначалната цена върху оня ищецъ, който изяви желание за това. Ако такова желание 

изявятъ двама или повече ищци, имотътъ се възлага върху оногова отъ тяхъ, който 



предложи най-висока цена, а ако няколко отъ тяхъ предложатъ еднаква цена, постъпва се 

споредъ наредбата на чл. 746 . 

 

Чл. 942. Когато проданьта се прогласи отъ пристава за нестанала, на присъствуващите 

при проданьта взискатели на длъжника се дава право по висшегласие, съразмерно съ 

сумата на взисканията имъ, да молятъ да се назначи нова продань или да имъ се отстъпи 

непродаденото имущество споредъ оценението. 

 

(Нова ал. З. отъ 7 мартъ 1897 год.) А когато продажбата се прогласи за нестанала, 

съгласно съ п. 3 на чл. 941 , тогава имота се присъжда на едного отъ предидущите 

наддавачи, последователно, който би се съгласилъ да го получи срещу дадената отъ него 

цена. Въ случай, че никой отъ наддавачите не се съгласи да приеме имуществото, 

взискателите, по висшегласие, съразмерно съ сумата на взискателя имъ, могатъ да 

поискатъ да задържатъ за себе си имуществото по първоначалната му оценка, или пъкъ 

повторното извършване на проданьта. Онзи отъ продавачите, който е далъ най-голямата 

цена и се е отказалъ отъ проданьта, отговаря въ всеки случай за разницата, безъ да има 

право на излишека, ако би че стане нова проданъ, нито да наддава въ тази проданъ. 

 

Чл. 745 (942, последното изречение). Наддавачътъ, който е предложилъ най-голямата 

цена при първата проданъ, но не е внесълъ своевременно парите за купеното отъ него 

имущество, губи внесения отъ него задатъкъ, който се прибавя къмъ подлежащата на 

разпределение сума, и отговаря за разликата между цената, която той е предложилъ, и 

цената, за която имуществото би останало върху едного отъ предходните наддавачи или 

върху самия ищецъ по изпълнението, или за която то би се продало при новата проданъ, 

ако и тази цена бъде по-низка отъ предложената отъ него най-голяма цена при първата 

проданъ. Освенъ това, той няма право да участвува въ наддаването при новата проданъ. 

 

Чл. 942. Когато проданьта се прогласи отъ пристава за нестанала, на присъствуващите 

при проданьта взискатели на длъжника се дава право по висшегласие, съразмерно съ 

сумата на взисканията имъ, да молятъ да се назначи нова продань или да имъ се отстъпи 

непродаденото имущество споредъ оценението. 

 

(Нова ал. З. отъ 7 мартъ 1897 год.) А когато продажбата се прогласи за нестанала, 

съгласно съ п. 3 на чл. 941 , тогава имота се присъжда на едного отъ предидущите 

наддавачи, последователно, който би се съгласилъ да го получи срещу дадената отъ него 

цена. Въ случай, че никой отъ наддавачите не се съгласи да приеме имуществото, 

взискателите, по висшегласие, съразмерно съ сумата на взискателя имъ, могатъ да 

поискатъ да задържатъ за себе си имуществото по първоначалната му оценка, или пъкъ 

повторното извършване на проданьта. Онзи отъ продавачите, който е далъ най-голямата 

цена и се е отказалъ отъ проданьта, отговаря въ всеки случай за разницата, безъ да има 

право на излишека, ако би че стане нова проданъ, нито да наддава въ тази проданъ. 

 

Чл. 746 (943). Правото да задържи имуществото за своя сметка принадлежи предимно 

на онзи ищецъ по изпълнението, по молбата на когото е билъ наложено запорътъ, а подиръ 

него на онзи, чието вземане е по-значително. 

 

Чл. 943. Правото да задържи имуществото на своя сметка принадлежи 



преимуществено на онзи взискатель, по молбата на когото е билъ наложенъ секвестра, а 

подиръ него на онзи, чието взискание е по-значително. 

 

Чл. 747 (944). Когато въ продължение на три дни отъ нестаналата продань не 

последва отъ ищците по изпълнението заявление до съдията-изпълнитель за назначаване 

на нова продань или за задържане на имуществото за себе си, съдията-изпълнитель 

освобождава отъ проданъ описаното имущество и ищците по изпълнението плащатъ 

направените по описа, пазенето и проданьта на имота разноски. Означениятъ въ този 

членъ срокъ не се спазва за предмети, подлежащи на бързо разваляне. 

 

Същите разноски оставатъ въ тежесть на ищеца по изпълнението, ако той е поискалъ 

да се вдигне запорътъ преди да е била обявена проданьта. 

 

Чл. 944. Когато отъ деня на проданьта до седемь дни не последва отъ взискателите 

заявление до съдебния приставъ да се назначи нова продань или да задържатъ 

имуществото за себе си, той освобождава отъ проданьта описаното имущество и 

взискателите плащатъ станалите по проданьта разноски. Означениятъ въ този членъ срокъ 

не се пази за предмети, подлежащи на бързо разваляне. 

 

Чл. 748 (945). Имуществото, което не е могло да се продаде и при втора продань и 

което ищците по изпълнението не са поели за своя сметка, се освобождава отъ запоръ, а на 

последните се предоставя право да насочатъ изпълнението върху друго принадлежаще на 

длъжника имущество. 

 

Чл. 945. Имуществото, което не е могло да се продаде и при втората продань и което 

взискателите не са взели за своя сметка, се освобождава отъ секвестъръ, а на взискателите 

се предоставя право да обърнатъ взискането си върху друго принадлежаще на длъжника 

имущество. 

 

Чл. 749 (946). Въ посочения въ предходния членъ случай разноските по запора, 

пазенето и проданьта на имуществото се възлагатъ върху ищеца по изпълнението, който е 

наложилъ запора, или върху ищците по изпълнението, които са поискали втората продань 

на имуществото. 

 

Чл. 946. Въ показания въ предидущия (945) членъ случай разноските по секвестра, 

пазенето и проданьта на имуществото се възлагатъ върху взискателя, който е наложилъ 

секвестра или върху взискателите, които са поискали проданьта на имуществото, когато те 

се откажатъ да го взематъ. 

 

Чл. 750 (948). Нова продань трябва да бъде назначена: 

 

1) когато едно заложено имущество се обяви за продань по искане не на 

залогодържателя, а на други лица, които иматъ изпълнителни листове срещу заложителя, и 

най-високата цена, която е предложена при проданьта, е по-малка отъ сумата, която трябва 

да се плати на залогодържателя, и 

 

2) когато заложениятъ имотъ се назначи за продань по искане на залогодържателя, 



следъ като е настъпилъ срокътъ за плащане на залога, ако залогодържательтъ не пожелае 

да задържи за себе си непродаденото имущество по първоначалната оценка. 

 

Чл. 948. Нова продань трябва да бъде назначена: 

 

1) когато всичкото заложено имущество се назначи за продань по искане не на 

залогодържателя, но на други взискатели на заложителя преди да настъпи срока за 

плащането на залогодържателя, и най-горната цена, която се предложи при проданьта, 

бъде по-малка отъ сумата която трябва да се плати на залогодържателя, и 

 

2) когато заложениятъ имотъ се назначи за продань по искане на залогодържателя, 

следъ като е настъпилъ срока за плащането залога, ако залогодържателя не пожелае да 

задържи за себе си непродаденото имущество. 

 

Чл. 751 (949). Проданьта се признава за недействителна, когато имуществото е 

купено отъ лице, което, споредъ чл. 734, не е имало право да вземе участие въ купуването. 

 

Въ този случай внесените отъ купувача пари се даватъ за удовлетворение на 

обърнатите върху подаденото имущество вземания, а това последното, по ново искане на 

ищците по изпълнението, ако те не са напълно удовлетворени, може пакъ да се подложи на 

публична продань. 

 

Чл. 949. Проданьта се припознава за недействителна, когато имуществото е купено 

отъ едно лице, което, споредъ 931 членъ, не е имало право да вземе участие въ купуването. 

 

Въ този слуай, внесените отъ купувача пари се даватъ за удовлетворение на 

предявените върху продаденото имущество дългове, а същото имущество, по ново искане 

на взискателите, може пакъ да се подложи на публична продань. 

 

Чл. 752 (950). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1). Новата продань става безъ 

втора оценка и се извършва по правилата, установени за първата продань, съ тази само 

разлика, че при втората продань имуществото може да се продаде и по-долу отъ оценката, 

но въ никой случай не по-долу отъ 50 % отъ оценката. 

 

Чл. 950. Новата продань се назначава безъ второ оценение и се извършва по 

правилата, установени за първата продань, съ разлика само, че при втората продань 

имуществото може да се отдаде по-долу отъ оценението. 

 

1) Старъ чл. 752 (950). Новата продань става безъ втора оценка и се извършва по 

правилата, установени за първата продань съ тази само разлика, че при втората роданъ 

имуществото може да се продаде и по-долу отъ оценката. 

 

Глава VI 

Обръщане изпълнението върху капитали или други 

движими имущества на длъжника, които се намиратъ въ 



трето лице или въ държавно учреждение 
 

Чл. 753 (951). Налагане на запоръ върху движимо имущество или върху капитали на 

длъжника, които се намиратъ у трето лице, или върху пари, които третото лице има да 

плаща на длъжника, става по установения въ чл. чл. 398 - 403 редъ, съ следните 

изключения: 

 

1) съдията-изпълнитель праща на третото лице срещу разписка съобщение, въ което 

се означава и времето на изпращането на длъжника призовка за доброволно изпълнение; 

 

2) третите лица са длъжни, като получать казаното съобщение, да предадатъ всичко 

ответниково имущество на съдията-изпълнитель, който извършва изпълнението. 

 

Чл. 951. Налагане секвестъръ върху длъжникови капитали или движимо имущество, 

които се намиратъ у трето лице и които последното има да плаща на длъжника, става по 

изложения въ чл. чл. 568 - 575 редъ, само съ долното изключение: 

 

1) приставътъ съобщава на трето лице, срещу разписка, призовка, въ която се означава 

и времето на изпращането длъжнику призовка за изпълнение, и 

 

2) третите лица са длъжни, като получатъ горната призовка, да предадатъ всичкото 

ответниково имущество на пристава, който изпълнява решението, или въ местния 

надлеженъ съдъ. 

 

Чл. 754 (952, 954). Когато ищецътъ по изпълнението посочи движимо имущество или 

капитали на длъжника, които се намиратъ въ някое държавно учреждение, или пари, които 

има да му се плащатъ отъ такова учреждение, съдията-изпълнитель праща въ това 

учреждение запретително писмо, въ което, между другото, се съобщава и че е изпратена на 

длъжника призовка за доброволно изпълнение. 

 

Щомъ получи запретителното писмо, учреждението е длъжно да постъпи, съгласно съ 

чл. чл. 400 и 753. 

 

Не се задържатъ за вземане по изпълнителенъ листъ внесените отъ страните берии по 

разни производства. 

 

Чл. 952. Когато взискательтъ посочи върху движимото имущество или капитали на 

длъжника, които се намиратъ въ някое правителствено или съдебно място, или върху пари, 

които има да му се плащатъ отъ това място, приставътъ съобщава на това място 

изпълнителния листъ, като укаже, кога се е изпратила на длъжника призовка за 

изпълнението. 

 

Чл. 954. Щомъ приеме изпълнителния листъ, мястото, въ което се намира 

имуществото или капиталътъ на дължника, или отъ което има да му се даватъ пари, е 

длъжно да постъпи съгласно съ чл. чл. 570 и 951. 

 



Чл. 755 (953). Ищецътъ по изпълнителния листъ може и самъ да се обърне въ 

административното или съдебното учреждение съ молба да му се плати отъ движимото 

имущество или отъ капиталите на длъжника, които се намиратъ въ това учреждение, или 

отъ сумите, които то има да му дава, като представи първообразния изпълнителенъ листъ и 

удостоверение отъ съдията-изпълнитель, че на длъжника е била връчена призовка за 

доброволно изпълнение. 

 

Когато са предявени няколко искания, които не могатъ да се удовлетворятъ напълно 

отъ капиталите или вземанията на длъжника, учреждението изпраща всички суми на 

надлежния съдия-изпълнитель, който извършва тяхното разпределение. 

 

Чл. 953. Взискательтъ може и самъ да се обърне въ правителственото или съдебно 

учреждение съ молба да му се плати отъ движимото имущество или отъ капиталите на 

длъжника, които се намиратъ въ това учреждение, или отъ сумите, които има то да му 

плаща; при това, той трябва да представи първообразния изпълнителенъ листъ и 

удостоверението отъ съдебния приставъ, че се е изпратила на длъжника призовка за 

изпълнението. 

 

Глава VII 

Обръщане изпълнението върху месечната или други 

заплати на държавенъ или частенъ служителъ 
 

Чл. 756 (956). За налагане запоръ върху месечната или други заплати на държавенъ 

или частенъ служитель се пази правилото, предвидено въ чл. 754. 

 

Чл. 956. За налагане секвестъръ върху месечната и други плати на единъ чиновникъ 

се пазятъ правилата предписани въ чл. чл. 952 - 955. 

 

Чл. 757 (957). Ако изпълнението е обърнато върху месечната заплата на държавенъ 

или частенъ служитель, отъ последната може да се задържа всеки месецъ само часть, както 

следва: 

 

1) една пета часть, ако той получава на година до дванадесеть хиляди лева 

включително и ако не е жененъ и една шеста часть, ако е жененъ или вдовецъ съ деца; 

 

2) една четвъртъ часть, ако той получава по-много отъ дванадесеть хиляди лева, но не 

повече отъ двадесетъ и четири хиляди годишно и ако не е жененъ и една пета часть ако е 

жененъ или вдовецъ съ деца, и 

 

3) една трета часть, ако той получава повече отъ двадесеть и четири хиляди лева на 

година и ако не е жененъ, и една четвъртъ, ако е жененъ или вдовецъ съ деца. 

 

Но, ако жената или децата на длъжника иматъ собственъ достатъченъ за издръжката 

имъ имотъ, тогава отъ заплатата на длъжника се задържа такава часть, каквато се задържа 

отъ нежененъ или вдовецъ безъ деца. 



 

Чл. 957. Ако взискането е обърнато върху месечната и други плати отъ последните 

може да се спре само часть, както следва: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) отъ платите на длъжностно лице, което 

получава на година до дванадесеть хиляди лева включително се спира, ако не е жененъ, - 

една пета часть, а ако е жененъ или вдовецъ съ деца - една шеста часть отъ всичката сума, 

която получава на година; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) отъ платите на оногова, който получава по-

много отъ дванадесеть хиляди лева, но не повече отъ двадетесь и четири хиляди годишно, 

ако е нежененъ - една четвъртъ ако ли е жененъ или вдовецъ съ деца - една пета часть отъ 

всичката сума, която получава на година, и 

 

3) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) отъ платите на оногова, който получава 

повече отъ двадесеть и четири хиляди лева на година, ако е нежененъ - една трета, ако ли е 

жененъ или вдовцъ съ деца - една четвърть отъ всичката сума, която получава на година. 

 

Но, ако жената или децата на длъжника иматъ собственъ достатъченъ за обдържането 

имъ имотъ, тогава отъ платите на длъжника се вади такава също часть, каквато отъ 

нежененъ или вдовецъ безъ деца. 

 

Чл. 758 (958). Не се задържатъ за вземане по изпълнителенъ листъ: 

 

1) пенсиите въ размеръ, определенъ отъ специалните закони; 

 

2) помощите, отпустнати на длъжника за погребение на родители, на жена или деца 

или по причина на разорение отъ огънь, наводнение или отъ друго нещастие; 

 

3) сумите дадени за пътни или дневни разноски по служебни дела, и 

 

4) средствата за прехрана, които се основаватъ на законни постановления. 

 

Чл. 958. Не се спиратъ за дългъ и взискания: 

 

1) пенсиите въ размера, определенъ отъ специалните закони; 

 

2) помощи, определени на длъжника за погребение на родители, на жена, или деца, 

или по причина на разорение отъ огънь, наводнение или отъ друго злочесто събитие; 

 

3) сумите, дадени за пътни разноски по служебни дела, и 

 

4) средства за прехрана, които се основаватъ на законни постановления. 

 

Глава VIII 

Обръщане изпълнението върху вземания по записи, 



менителници, записи на заповедь и записи на 

приносителя 
 

Чл. 759 (959). Когато се налага запоръ върху едно вземане на длъжника, съдията-

изпълнитель трябва да запрети на третото длъжно лице, чрезъ особено съобщение да не 

плаща на длъжника. 

 

Съ връчването на съобщението на третото лице налагането на запора се счита за 

свършено. 

 

Чл. 959. Когато се налага секвестъръ върху едно вземане, съдебниятъ приставъ трябва 

да запрети, чрезъ особено съобщение на третото длъжно лице, да не плаща на длъжника. 

 

Съ връчването на съобщенията на третото длъжно лице, налагането на секвестра се 

счита за свършено. 

 

Чл. 760 (960). Налагането на запоръ върху вземания по менителници и по други 

книжа, които могатъ да се джиросватъ, или собственостьта на които се прехвърля чрезъ 

предаване става, като съдията-изпълнитель взема тези книжа въ свое владение. 

 

Чл. 960. Налагането секвестъръ върху вземания по менителници и по други книжа, 

които могатъ да се джиросватъ, или собствностьта на които се прехвърля чрезъ предаване, 

става така, че съдебниятъ приставъ взема тези книжа въ свое владение. 

 

Чл. 761 (961). Постановеното подъ запоръ вземане може, по изборъ на ищеца по 

изпълнението, или да му се предаде, за да го събера той, или да му се предаде вместо 

изплащане по номиналния му размеръ. 

 

Въ посления случай вземането преминава върху ищеца по изпълнението, който се 

счита за удовлетворенъ по отношение на длъжника въ размеръ на сузмата, за която е 

приелъ това вземане. 

 

Чл. 961. Секвестираното вземане може, по избора на взискателя или да му се предаде, 

за да го събере той, или да му се предаде вместо изплащане по номиналната му цена. 

 

Въ последния случай вземането преминава върху взискателя съ условие, че той се 

счита удовлетворенъ въ отношение на взискането си срещу длъжника, въ размеръ на сума, 

за която го е приелъ. 

 

Чл. 762 (962). Ако длъжникътъ, съгласно съ чл. 477, е спрялъ изпълнението, то 

предаването на поставените подъ запоръ вземания става само за събиране съ условие, щото 

третото длъжно лице да внесе като залогъ дължимата сума (чл. 477, ал. 2). 

 

Чл. 962. Ако, съгласно съ чл. 660, е разрешено на длъжника да отклони изпълнението, 

чрезъ представяне на обезпечение или чрезъ депозитъ, то предаването на секвестираните 

вземания става само за събиране съ условие, щото третото длъжно лице да депозира 



дължимата сума (661). 

 

Чл. 763 (963). Третото длъжно лице трябва въ двуседмиченъ срокъ, считанъ отъ 

връчване на съобщението за налагане на запора, да съобщи на съдията-изпълнитель: 

 

1) дали и доколко признава вземането, върху което се налага запора, за основателно и 

готовъ ли е да плати; 

 

2) дали и доколко има претенции отъ други лица върху същото вземане, и 

 

3) дали и по какви претенции е наложенъ вече запоръ и по друти изпълнителни 

листове върху това вземане. 

 

Поканата за даване тези обяснения трябва да е напечатана въ съобщението за налагане 

на запора. Третото длъжно лице отговаря срещу ищеца по изпълнението за вредите и 

загубите, които би произлезли отъ неизпълнението на неговото задължение. 

 

Обясненията на третото длъжно лице могатъ да се дадатъ на съдията-изпълнитель или 

при връчването на съобщението за налагане запора, или въ течение на предвидения въ 

първата алинея срокъ. Въ първия случай обясненията трябва да се забележатъ върху 

втория екземпляръ на съобщението и да се подпишатъ отъ третото длъжно лице. 

 

Чл. 963. По просба на взискателя, третото длъжно лице, трябва въ двунеделенъ срокъ, 

считанъ отъ връчванато съобщените за налагане на секвестра, да обяви на взискателя: 

 

1) дали и доколко припознава искането за основателно и готовъ ли е да плати; 

 

2) дали и доколко има претенции отъ други лица върху искането, и 

 

3) дали и по какви претенции е наложенъ вече секвестъръ и отъ други взискатели 

върху искането. 

 

Поканата за даване тези обяснения трябва да е напечатана въ връчителния актъ. 

Третото длъжно лице отговаря срещу взискателя за вредите и загубите, които би 

произлезли отъ неизпълнението на неговата обязаность. 

 

Обясненията на третото длъжно лице могатъ да се даватъ на съдебния приставъ или 

при връчването на съобщението за налагане секвестъръ, или въ течение на предвидения въ 

първата алинея срокъ. Въ първия случай обясненията трябва да се забележатъ въ 

връчителния актъ и да се подпишатъ отъ третото длъжно лице. 

 

Чл. 764 (964). Ищецътъ по изпълнението, който заявява искъ за издължение на 

туреното подъ запоръ вземане, е дълженъ да поиска отъ съда да се съобщи на длъжника по 

изпълнителния листъ за подвигнатия искъ. 

 

Чл. 964. Взискательтъ, който заявава искъ за издължение секвестираното вземане, 

дълженъ е да поиска отъ съда да се съобщи на длъжника за повдигнатата тъжба. 



 

Чл. 765 (965). Ищецътъ по изпълнението, който забави събирането на предаденото му 

вземане, отговаря срещу длъжника по изпълнителния листъ за вредите, които могатъ да 

произлезатъ отъ това. 

 

Чл. 965. Взискательтъ, който забавя събирането на педаденото нему вземане. 

Отговаря срещу длъжника за вредите, които могатъ да произлезатъ отъ това. 

 

Чл. 766 (966). Ищецътъ по изпълнението може безъ ущръбъ на своите претенции да 

се откаже отъ правата, които е придобилъ чрезъ налагането на запора и чрезъ предаването 

на вземането нему, за да го събере. Отказването се извършва чрезъ заявление, което трябва 

да се връчи на длъжника. Заявлението трябва да се съобщи на третото длъжно лице. 

 

Чл. 966. Взискательтъ може, безъ ущърбъ на своите претенции, да се откаже отъ 

правата, които е придобилъ чрезъ налагането на секвестъръ и чрезъ предаването нему 

вземането за да го събере. Отказването се извършва чрезъ заявление, което трябва да се 

връчи на дължника. Заявлението трябва да се съобщи и на третото дължно лице. 

 

Чл. 767 (967). Разноските, които ищецътъ по изпълнението би направилъ за събиране, 

било по частенъ, било по съдебенъ редъ, предаденото му вземане, оставатъ въ негова 

тежесть. При това той е дълженъ да дава на съдията-изпълнитель точна сметка за 

събираните пари. 

 

Чл. 967. Разноските за събиране на вземането, предадено на взискателя или за 

събиране или вместо изплащане било по частенъ, било по съдебенъ редъ, оставатъ въ 

тежестъ на взискателя, който е дълженъ да дава на съда точна сметка за събраните пари. 

 

Глава IХ 

Обръщане изпълнението върху необрани произведения 
 

Чл. 768 (968). Необрани произведения могатъ да се поставятъ подъ запоръ не по-рано 

отъ четирите седмици, които предхождатъ обикновеното време за тяхното узряване. 

 

Чл. 968. Необраните произведения могатъ да се секвестиратъ само презъ четирите 

седмици, които предшествуватъ обикновеното време на тяхното узряване. 

 

Чл. 769 (969). За пазачъ на поставените подъ запоръ произведения съдоята-

изпълнитель назначава, ако няма законни препятствия, единъ отъ пъдарите на общината, 

въ която се намиратъ всичките имоти или по-голямата частъ отъ тяхъ. 

 

Чл. 969. За пазачъ на секвестираните произведения, съдебниятъ приставъ назначава, 

ако няма законни препятствия, единъ отъ пъдарите на общината, въ която се намиратъ 

всичките имоти или по-голямата часть отъ тяхъ. 

 

Чл. 770 (970). Въ протокола за налагането на запора, се посочва: изпълнителниятъ 

листъ; положението на всеки недвижимъ имотъ; неговата приблизителна големина; най-



малко двама отъ неговите съседи, видътъ на поставените подъ запоръ произведения и 

назначения пазачъ. 

 

Чл. 970. Въ протокола за налагането на секвестъра се показва: изпълняемото решение, 

положението на всеки недвижимъ имотъ, неговата приблизителна големина, двама най-

малко отъ неговите съседи и родътъ на секвестираните произведения, както и назначения 

пазачъ. 

 

Чл. 771 (971). Преписъ отъ протокола, който се подписва отъ пазача и приподписва 

отъ кмета на общината се изпраща най-късно подиръ три дни въ надлежния съдъ. 

 

Ако пазачътъ не иска или не може да подпише протока, прави се за това белжка въ 

него. 

 

Чл. 971. Преписъ отъ протокола, който се подписва отъ пазача и приподписва отъ 

кмета на общината, се изпраща най-късно подиръ три дни въ надлежния съдъ. 

 

Ако пазачътъ не иска или не може да подпише протокола, прави се за това бележка въ 

него. 

 

Чл. 772 (972). Съдътъ, въз основа на протокола за налагане на запора разрешава да се 

продадатъ произведенията така, както са необрани или следъ като се обератъ. 

 

Чл. 972. Съдътъ, възъ основание на протокола за налагането на секвестра, разрешава 

да се продадатъ произведенията, така, както са необрани или следъ като се обератъ. 

 

Чл. 773 (973). Въ първия случай продажбата на произведенията се извършва по 

правилата за продажбата на движими имущества. 

 

Продажбата се произвежда въ общината, гдето се намиратъ всичките или по-голямата 

часть отъ недвижимите имоти произведенията на които са поставени подъ запоръ. 

 

Въ втория случай съдията-изпълнитель назначава едно особено лице, за да обере 

произведенията, които отпосле се продаватъ по правилата за проданьта на недвижими 

имущества, освенъ ако съдътъ не е разрешилъ да се продадатъ по доброволно съгласие. 

 

Чл. 973. Въ първия случай продажбата на произведенията се навършва по правилата 

за продажбата на движими имущества. 

 

Продажбата се произвежда въ общината, гдето се намиратъ всичките или по-голямата 

часть отъ недвижимите имоти, произведенията на които са секвестирани. 

 

Въ втория случай съдебниятъ приставъ назначава едно особено лице, за да обере 

произведенията, които отпосле се продаватъ по правилата за проданьта на недвижими 

имущества, освенъ ако съдътъ не е разрешилъ да се продадатъ по доброволно съглашение. 

 

Чл. 774 (974). Длъжникъ, който няма други доходи, може да иска да се освободятъ 



отъ запоръ, съгласно чл. 666 : 

 

1) нуждното жито за неговото и за семейството му поддържане презъ три месеци; 

 

2) сеното и зобьта, нуждни за храна презъ три месеци на добитъка, който не подлежи 

на запоръ, и 

 

3) житото, което е нуждно за посяване на двадесеть декари ниви. 

 

Чл. 974. Длъжникъ, който няма други доходи, може да иска да се освобядатъ отъ 

секвестъръ, съгласно чл. 859 : 

 

1) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) нуждното жито за неговото и за семейството 

му поддържане презъ три месеци; 

 

2) сеното и зобьта, нуждни за храна презъ три месеци време на добитъка, който не 

подлежи на секвестъръ, и 

 

3) (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) житото, което е нуждно за посяване на 

двадесеть декари ниви. 

 

Глава Х 

Частни производства и препирни при обръщане на 

изпълнението върху движимо имущество 
 

Чл. 775 (975). Съдията-изпълнитель няма право да спре налагането анзапора по 

причина на възражение отъ страна на длъжника или на трети лица, че имуществото, което 

се намира въ владение на длъжника, не принадлежи нему, освенъ ако се внесе всичката 

подлежаща на събиране сума, или ако ищецътъ по изпълнението се съгласи да се отложи 

налагането на запора. 

 

Чл. 975. Съдебниятъ приставъ няма право да спре налагането на секвестра по причина 

на възражение отъ страна на дължника или на трети лица, че имуществото, което се 

намира въ владение на дължника, не принадлежи нему, освенъ ако се внесе всичката 

взискана сума или ако взискательтъ изяви съгласие да се отложи секвестра. 

 

Чл. 776 (976). Лицето, което мисли, че има някакво право върху цялото или върху 

часть отъ описаното за присъдено вече вземане, или за обезпечение на иска имущество, е 

дължно, ако желае, да спре публичната му продань или да се не дадатъ добитите отъ 

проданьта пари да предяви искъ въ надлежния съдъ, споредъ общите правила за 

подсъдностьта. По този искъ се призоваватъ на съда длъжникътъ и ищецътъ по 

изпълнението, и разглеждането му става по реда на съкратеното съдопроизводство. 

 

Чл. 976. Лицето, което мисли, че има някакво право върху описаното имущестов или 

възъ една часть отъ него, за присъденото вече взискане или за обезпечение на искъ, 



дължно е, ако иска да спре публичната му продань или да се не дадатъ добитите отъ 

проданьта пари, да заяви искъ въ надлежния съдъ, на основание общите правила на 

подсъдностьта. По този искъ се призоваватъ на съдъ длъжникътъ и взискательтъ. 

 

Чл. 777 (977). Предявяването на иска спира публичната проданъ на спорната 

движимость или предаването на ищеца по изпълнението добитите отъ проданьта пари 

само тогава, когато съдътъ, въ който е предявенъ искътъ допустне новъ запоръ върху тяхъ 

за обезпечение на последния искъ. 

 

Чл. 977. Заявлението на иска спира публичната продань на спорната движимость или 

предаване на взискателя добитите отъ проданьта пари само тогава, когато съдътъ комуто е 

заявенъ искътъ, допустне новъ секвестъръ върху тяхъ за обезпечението на последния искъ. 

 

Чл. 778. (Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Трето лице, което заявява, че 

има право на собственость или на залогъ върху описано движимо имущество, което при 

описа е намерено въ владение на длъжника, може съ жалба, подадена най-късно три дни 

преди деня на проданьта, да иска да се освободи това имущество отъ обърнатото върху 

него изпълнение. 

 

Определението на съда, съ което жалбата не се уважава, не подлежи на обжалване. До 

произнасянето на съда по нея проданьта не се извършва. 

 

1) Стара ал. 1 на чл. 778 . Трето лице, което заявява, че има право на собствность или 

на залогъ върху описано движимо имущество, което при описа е намерено въ владение на 

дължника, може съ жалба, подадена най-късно до две седмици преди деня на проданьта, да 

иска да се освободи това имущество отъ обърнатото върху него изпълнение. 

 

Чл. 779. Движимитоо имущество, което длъжникътъ държи повече отъ една година по 

договоръ за наемъ, за послужване или за слогъ, или което той, следъ като го е продалъ, 

държи у себе си безъ уважителни за това причини, не може да бъде освободено отъ запоръ 

и продажба и се счита собственость на длъжника до доказване на противното по исковъ 

редъ, освенъ въ случаите: 

 

1) когато имуществото е дадено на длъжника като на наематель или пренаематель на 

недвижимъ имотъ и другата страна по договора или нейните праводатели не са лица, за 

които се говори въ чл. 140, алинея трета, на закона за задълженията и договорите;  

 

2) когато длъжникътъ държи имуществото отъ името на лице, което по занаятъ 

произвежда, продава или дава подъ наемъ такива вещи, и 

 

3) изобщо, когато не може да има съмнение за симулативность на договора за 

продажба, за наемъ, за послужване или за влогъ. 

 

КНИГА ВТОРА 

Обръщане на изпълнение върху недвижимъ имотъ 
 



Глава I 

Общи правила 
 

Чл. 780 (978). При описа, оценката и проданьта на недвижимъ имотъ, освенъ 

предвидените по-долу особени правила, се пазятъ наредите на чл. чл. 668 - 672, 684, 687, 

689 - 692, 694, 696 - 699, 713, 718 - 723, 734, 746 и 751 отъ този законъ. 

 

Чл. 978. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1899 год.) За описъ, оценението и проданьта на 

недвижимия имотъ се пазятъ постановените въ чл. чл. 861 - 865, 878 - 883, 885, 889 - 891, 

909, 914 - 919, 927 - 929, 931, 942, ал. 2, 943 правила. Особените правила, които се отнасятъ 

собствено до недвижимия имотъ, се излагатъ въ следващите членове. 

 

Чл. 781*) (979а). Не могатъ да бъдатъ продавани следните принаделжащи на 

длъжника недвижими имоти: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) къщата му, ако не струва повече: въ 

градовете отъ 60.000 лв., а въ селата отъ 50.000 лв., по данъчната оценка; 

 

2) едно лозе и гюлище или друга градина на големина не повече отъ по 2 декара, и 

 

3) една или няколко ниви съ площъ не повече отъ двадесетъ декари. 

 

(Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.2) Ако длъжникътъ има къща съ цена по-

голяма отъ 60.000 лв., въ градовете и 50.000 лв. въ селата, тя се продава, но отъ полученото 

се отделя сумата 60.000 лв. или 50.000 лв., която се внася въ местния клонъ на Българската 

земеделска банка или въ Българската централна кооперативна банка, докато длъжникътъ 

установи въ продължение на една година отъ влизането на определението за 

разпределението въ сила, че е купилъ друга къща. Тази сума се изплаща на продавача на 

къщата, купена отъ длъжника, срещу удостоверение отъ нотариуса за станалата продажба. 

Ако длъжникътъ въ казания срокъ не си купи къща, задържаната за тази цель сума се 

изтегля отъ съдията-изпълнитель за разпределение между неудовлетворените ищци по 

изпълнението. 

 

При непокритите имоти се продава само горницата. 

 

Длъжникътъ не може да се откаже отъ даденото му отъ закона право въ ничия полза. 

 

Доходите отъ посочените въ този членъ имоти, до колкото за тяхъ не важи наредбата 

на чл. 666 , не се освобождаватъ отъ обръщане на изпълнението върху тяхъ. 

 

*) Сравни чл. 64 отъ З. за облекчение на длъжниците и заздравяване на кредита отъ 7 

августъ 1934 год. 

 

1) Старъ п. 1 на ал. I на чл. 781 (979а) Къщата му ако не струва повече: въ градовете 

отъ 80.000 лева, а въ селата отъ 60.000 лева по данъчната оценка; 

 



2) Стара ал. 2 на чл. 781 (979а) Ако длъжникътъ има къща съ цена по-голяма отъ 

80.000 лв. въ градовете и 60.000 лв. въ селата, тя се продава, но отъ полученото се отделя 

сумата 80.000 или 60.000 лв., която се внася въ местния клонъ на Българската земеделска 

банка или въ Българската централна кооперативна банка, докато длъжникътъ установи въ 

продължение на една година отъ влизането на определението за разпределението въ сила, 

че е купилъ друга къща. Тази сума се изплаща на подавача на къщата, купена отъ 

длъжника, срещу удостоверение отъ нотариуса за станалата продажба. Ако длъжникътъ въ 

казания срокъ не си купи къща, задържаната за тази цель сума се изтегля отъ съдията-

изпълнитель за разпределение между неудовлетворените ищци по изпълнението. 

 

Чл. 979а. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Не могатъ да бъдатъ продадени 

следните на длъжника недвижими имоти: 

 

1) къщата му, ако не струва повече - въ градовете отъ 35.000 лв., а въ селата - отъ 

30.000 лв., по данъчната оценка; 

 

2) едно лозе и гюлища или друга градина на големина не повече отъ по два декара, и 

 

3) една или повече ниви, на големина всичко не повече отъ двадесетъ декара. 

 

Ако дължникътъ има къща съ по-голяма цена отъ 35.000 лв. - въ градовете и 30.000 лв. 

- въ селата, тя се продава, но се отделя сумата 35.000 или 30.000 лв. отъ продажната цена, 

която се внася въ местната земеделска каса само на разположение на дължника, до когато 

установи въ продължение на една година, че се е сдобилъ съ друга къща. 

 

Относително земите продава се само горницата. 

 

(Изменена: З. отъ 10 априлъ 1910 год.) Длъжникътъ не може да се откаже отъ 

даденото му отъ закона право въ ничия полза. 

 

Чл. 782 (979б). Отъ постановленията на предходния членъ не могатъ да се ползуватъ: 

 

1) търговците за дълговете, направени отъ тяхъ въ това имъ качество; 

 

2) ипотекарните длъжници по отношение на ипотекираните имоти; 

 

3) длъжниците по поръчителства и гаранции за неотклонение отъ следствие и съдъ 

или за заемане на служба, и така също и за спиране изпълнението на решения или за 

обезпечение на искове; 

 

4) длъжниците къмъ кредитираните отъ държавните банки, кооперативни сдружения 

за сумите, които имъ дължатъ, като преки длъжници или поръчители; 

 

5) длъжниците къмъ Българската народна банка, Българската земеделска банка и 

Българската централна кооперативна банка за заемите, които направо са сключили съ тяхъ, 

като длъжници или поръчители, както и за дълговете имъ по т. 4, вземанията по които са 

преминали върху тези банки; 



 

6) членовете на кооперативните сдружения и търговските дружества за задълженията 

имъ отъ невнесения напълно дружественъ капиталъ или отъ отговорностьта имъ свръхъ 

този, ако по устава съществува такава. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Алинея втора на педходния членъ относно 

правото на длъжника да му се запази предвидената въ тая същата алинея сума, за да си 

купи къща, намира приложение и въ случая, обаче, следъ като вземанията, предвидени въ 

този членъ, бъдатъ напълно удовлетворени. Останалата часть се разпределя между 

обикновените кредитори. 

 

Чл. 979б. (Новъ чл.: З. отъ 2 май 1924 год.) Отъ постановленията на предшествуващия 

членъ, не могатъ да се ползуватъ: 

 

1) търговците; 

 

2) ипотекарните длъжници по отношение на ипотекираните имоти; 

 

3) дължниците отъ поръчителства и гаранции за неотклонение отъ следствие и съдъ 

или за служба; 

 

4) длъжниците къмъ кооперативните кредитни сдружения за дълговете, които те 

направо са слючили съ тяхъ като длъжници или поръчители; 

 

5) длъжниците къмъ Българската народна банка, Българска земеделска банка и 

Българската централна кооперативна банка за дълговете, които те направо са сключили съ 

тяхъ, като длъжници или поръчители, както и за дълговете имъ по п. 4, вземанията по 

които са преминали върху тези банки; 

 

6) членовете на кооперативните сдружения и търговските дружества, за задълженията 

имъ отъ невнесения напълно дружественъ капиталъ или отъ отговорностьта имъ свръх 

този, ако по устава съществува такава. 

 

Чл. 783 (979). Когато ищецътъ по изпълнението обърне вземането си върху 

недвижимъ имотъ, въ призовката на длъжника се казва, че, ако той не заплати дълга си въ 

течение на седемъ дни отъ връчването й, ще се пристъпи къмъ описъ и продань на 

посочения въ нея имотъ. 

 

Чл. 979. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато ищецътъ обърне взискането си 

върху недвижимъ имотъ, въ призовката на длъжника се казва, че ако той не заплати дълга 

си въ две недели, отъ деня на връчването й, ще се пристъпи къмъ описа и проданьта на 

показания въ призовката имотъ. 

 

Чл. 784 (980). Едновременно съ изпращането на длъжника призовка за доброволно 

изплащане на дълга, съдията-изпълнитель праща на съответния нотариусъ или околийския 

съдия, който извършва нотариални дела, споредъ местонахождението на посочения отъ 

ищеца по изпълнението недвижимъ имотъ на длъжника записка за налагане възбрана 



върху този последния, съ молба да бъде тя вписана. 

 

Чл. 980. Въ същото време, когато се праща на длъжника призовката за доброволна 

изплащане дълга, съдебния приставъ явява на нотариуса или на мировия съдия, по 

местонахождението на имота, да го впише, до ново разпореждане, въ запретителната книга 

(чл. 557). 

 

Чл. 785 (981). Следъ получаването на призовката за доброволно изплащане, 

длъжникътъ не може, подъ страхъ на наказателна (чл. 380 н. з. ) и гражданска 

отговорность, да разваля или унищожава посочения въ нея имотъ, да отчуждава или да 

разваля такива предмети, които се считатъ по закона или по обичаите принадлежность на 

същия имотъ или, ако този последниятъ е гора, да счете отъ нея дърва повече, отколкото 

му са нуждни за поддържане на неговото домакинство. 

 

Той не може така също, подъ страхъ на недействителность, нито да отчуждава, нито 

да ипотекира, нито да обременява съ други реални тежести поставените подъ възбрана 

недвижими имоти, освенъ при предвиденото въ следващия членъ условие. Обаче, тази 

недействителность, даже и когато възбраната е наложена преди влизането въ сила на 

настоящия законъ, важи само по отношение на лицето, по чието искане тя е наложена и на 

лицата, които са се присъединили къмъ нея преди отчуждаването, ипотекирането или 

обременяването. По искане на тези лица отчуждениятъ следъ възбраната имотъ може да 

бъде описанъ и продаденъ, макаръ той да се намира въ владението на купувача. 

 

Чл. 981. Отъ какъ приеме призовката за изпълнението, длъжникътъ не може, подъ 

страхъ на лична и имуществена отговорность по закона: 

 

1) да отчуждава или залага този имотъ, съ изключение на случая показанъ въ чл. 982, 

и 

 

2) да сече въ него дърва, освенъ колкото му са потребни за поддържане на 

домакинството и изобщо да отчуждава или разваля такива предмети, които се считатъ по 

закона или по обичаите принадлежность на имота. 

 

Чл. 786 (982). До последния денъ на публичната продань длъжникътъ може да 

продаде или да ипотекира целия или часть отъ описания за дълга му недвижимъ имотъ, ако 

предварително внесе на съдията-изпълнитель нуждната сума за удавлетворение на 

вземанията по изпълнението и направените разноски по това последното. 

 

Чл. 982. Въ течение на срока, показанъ въ чл. 979, до деня на публичната продань на 

имота, длъжникътъ има право да го продаде или заложи целиятъ или часть отъ него, но съ 

условие, щото до извършването на проданьта или залагането да бъде внесена въ съда по 

местонахождението на имота достатъчна сума за удовлетворение заявениятъ искъ и 

разноските по него. 

 

Чл. 787 (983, 984). Договори относно поставенъ подъ възбрана недвижимъ имотъ, 

които длъжникътъ е сключилъ преди получаването на призовката за доброволно 

изплащане или преди налагането на възбраната за обезпечение на иска, запазватъ силата 



си, като иматъ заверена дата. Въ противенъ случай те се унищожаватъ по искане на 

лицето, по молбата на което е възложена възбраната. 

 

Чл. 983. Договори върху недвижимия имотъ, които длъжникътъ е скючилъ преди 

получаването на призовката за обръщане взискането върху недвижимиятъ имотъ запазватъ 

силата си до означения въ тяхъ срокъ. 

 

Чл. 984. Договори върху недвижимия имотъ, които длъжникътъ е сключилъ после 

получаване призовката за изпълнението, могатъ да бъдатъ унищожени отъ съда, по просба 

на взискателя, а въ случай на публична проданъ отъ купувача, ако тези договори 

съдържатъ вреди за взискателя или купувача. 

 

Чл. 788. Длъжникътъ може да иска да се освободятъ всичките му поставени подъ 

възбрана недвижими имоти или само часть отъ тяхъ, ако турените му подъ запоръ 

движими имоти или останалите недвижими имоти стигатъ за удовлетворение на вземането 

и няма опасность, щото ищецътъ по изпълнението да остане неудовлетворенъ поради 

присъединяване на други кредитори. 

 

Чл. 789 (1005, 1006, 1045, 1046). (Изменена алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Ако 

до седемь дни преди последния день на проданьта длъжникътъ внесе 15 % отъ вземанията 

по предявените срещу него изпълнителни листове и писмено се задължи да внася на 

съдията-изпълнитель всеки три месеци най-малко по 15 %, а въ края на последното 

тримесечие - 10 % отъ дълга си по тези листове, съдътъ, по молба на длъжника, спира 

изпълнението. 

 

Ако, обаче, длъжникътъ не плати някоя отъ тези вноски, съдътъ, по молба на всекиго 

отъ ищците по изпълнението постановява да се продължи изпълнението, безъ право на 

длъжника да иска ново спиране. 

 

Наредбата на този членъ не се прилага спрямо ипотекарните длъжници. 

 

Чл. 1005. Ако длъжникътъ докаже, че чистиятъ и свободниятъ доходъ отъ 

недвижимия имотъ за три години стига да се плати дълга съ лихвите и разноските, които 

дължи, и ако предложи да приведе този доходъ възъ взискателя, съдътъ може да спре 

взискането, но то може да бъде подновено, ако се яви някое възражение или препятствие 

за платежа. 

 

Чл. 1006. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Длъжникътъ въ предвидения въ 

предидущия членъ случай трябва да заяви, чрезъ съдебния приставъ, въ надлежния 

окръженъ съдъ, преди изтичането на дадения му двунеделенъ срокъ, за доброволно 

изплащане на дълга си. Съдебниятъ приставъ изпраща заявлението въ съда, заедно съ 

изпълнителното производство. 

 

Чл. 1045. Длъжникътъ, който представи на взискателя тригодишния доходъ отъа 

имота си, въ предвидения отъ 1005 членъ случай, е дълженъ, ако поиска взискателяу дя 

обезпечи точностьта на изплащането на този доходъ за половина година напедъ или съ 

поръчителство, или по други някой начинъ. 



 

Чл. 1046. Ако се не плати дохода въ означения срокъ, взискательтъ има право да 

поиска или да се продаде имота на длъжника, или да обърне взискането си върху даденото 

обезпечение. 

 

1) Стара ал. 1 и чл. 789 (1005, 1045, 1046) Ако до седемь дни преди последния денъ на 

проданьта длъжникътъ внесе 20 % отъ вземанията по преявените срещу него изпълнителни 

листове и писмено се задължи да внася на съдията-изпълнитель всеки три месеци най-

малко по 20 % отъ дълга си по тези листове, съдътъ, по молба на длъжника спира 

изпълнението. 

 

Чл. 790 (1058). Обръщане на изпълнението, вместо върху самия недвижимъ имотъ, 

върху доходите отъ него може да стане само по взаимно съгласие на ищеца по 

изпълнението и на длъжника, като при това се определя, както редътъ, по който ще се 

опредулятъ доходите, които дава недвижимиятъ имотъ, така и условията за временното 

управление на имота. 

 

Чл. 1058. Обръщане на взискането върху доходите на недвижимия имотъ който 

принадлежи на длъжника по право на собственость, освенъ случая, показанъ в чл. 1045 , 

може да стане само по взаимно съгласие на взискателя и длъжника, при което се определя, 

както реда, по който ще се определятъ доходите, които дава недвижимия имотъ така и 

условията за временното управление на имота. 

 

Глава II 

Описъ и оценка на недвижимъ имотъ 
 

Чл. 791 (985). Следъ изтичането на посочения въ чл. 783 срокъ, съдията-изпълнитель, 

по писмено заявление на ищеца по изпълнението, пристъпва въ възможно най-късо време 

къмъ описа на имота, като предаврително съобщава съ призовка на страните за деня, въ 

който ще стане неговото извършване. Ако въ назначения день не се яви ищецътъ по 

изпълнението или неговия повереникъ, описътъ на имота се отлага до ново негово 

заявление и направените разноски оставатъ за негова сметка. 

 

Преди да пристъпи къмъ описа и продажбата на недвижимия имотъ, съдията-

изпълнитель трябва да се увери, било отъ надлежното общинско управление, било чрезъ 

справка въ емлячната и данъчна книга или по другъ начинъ, че имотътъ по времето на 

налагане на възбраната е билъ въ владение на длъжника. 

 

Чл. 985. Откакъ изтече означения въ чл. 979 срокъ, съдебниять приставъ, по писмено 

заявление на взистателя, пристъпва въ възможно най-късо време, до описа на имота, за 

който день предварително се съобщава съ призовка на станите. Ако не се яви въ 

назначения срокъ взискательтъ или неговя повереникъ, описа на имота се отлага до ново 

заявление. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Преди да се пристъпи къмъ описътъ и продажбата 

на недвижимия имотъ, съдебниятъ приставъ трябва да се удостовери било отъ надлежното 



общинско управление, било чрезъ справка въ емлячната и данъчна книга или по другъ 

начинъ, че имотътъ е въ владение на длъжника. 

 

Чл. 792 (986). Описътъ трябва да съдържа: 

 

1) посочване на изпълнителния листъ, въз основа на който се извършва изпълнението; 

 

2) мястото въ което се намира имотътъ, сиречъ въ коя область, въ коя община и градъ 

или село, въ коя часть, на коя улица и подъ какъвъ нумеръ; 

 

3) отъ какви части той се състои, съ отбелязване названието, както на целия имотъ, 

така и на отделните му части; 

 

4) кому принаделжи описаниятъ имотъ; ипотекиранъ ли е и за каква именно сума; 

 

5) на какво основание длъжникътъ е придобилъ имота; 

 

6) по какъвъ начинъ съдията-изпълнитель се е уверилъ, че имотътъ се намира въ 

владението на длъжника; 

 

7) оставени ли са на длъжника имоти, съгласно чл. 781 ; исканията на длъжника, 

възраженията на ищеца по изпълнението и основанията на постановленията на съдията-

изпълнитель по този въпросъ. 

 

Чл. 986. Описътъ трябва да съдържа: 

 

1) означение на изпълнителния листъ, възъ основание на който се извършва 

изпълнението; 

 

2) мястото, въ което се намира имотътъ, сиречъ въ кой окръгъ, въ коя община, въ коя 

часть, на коя улица и подъ какъвъ нумеръ; 

 

3) отъ какви части той състои, съ забелязване названието, както на всичкия имотъ, 

така и на отделните му части; 

 

4) кому принадлежи описаниятъ имотъ, заложенъ ли е, за каква именно сума, и 

 

5) на какво основани длъжникътъ е придобилъ имота. 

 

Чл. 793 (987). Въ описа се посочватъ: 

 

1) границите на имота и имената на съседните владелци; 

 

2) размерите на земята, на горите и на водите, които се намиратъ въ имота; 

 

3) какви домакински, фабрични или други заведения има въ имота; въ какво 

състояние са и какви здания имъ принадлежатъ, и 



 

4) други сведения, които обясняватъ положението и състава на имота, като: 

сключените върху него договори, добитъкъ за работа, земеделските оръдия, машините, 

разстоянието, на което се намира отъ индустриални градове, отъ корабоплавателни реки 

или железни пътища и пр. 

 

Чл. 987. Въ описа се показватъ: 

 

1) границите на имота и имената на съседните владелци; 

 

2) пространството на земите, на кориите и на водите, които се намиратъ въ имота, 

 

3) какви домакински, фабрични или други заведения има въ имота, въ какво състояни 

са и какви здания имъ принадлежатъ, и 

 

4) други сведения, които обяснявать положението и състава на имота, като: 

сключените върху него договори, добитъкъ за работа, земеделските оръдия, машините, 

разстоянието, въ което се намира отъ промишлени градове, отъ корабоходни реки или 

железни пътища и пр. 

 

Чл. 794 (988). Когато пространството на земите е неизвестно, то се определя 

приблизително споредъ количеството на зърнените храни, които се изкарватъ, или на 

сеното, което се накосява въ имота. 

 

Чл. 988. Когато пространството на земите е неизвестно, то се определя приблизително 

съ обяснение на житата, които се изкарватъ и на сеното, което се накосява въ имота. 

 

Чл. 795 (989). Въ описа на къща се посочва: 

 

1) каменна ли е или дървена и пр. и съ какво е покрита; 

 

2) мерките й въ дължина, широчина и височина, и 

 

3) на колко етажа е и колко стаи за живеене има. 

 

Чл. 989. Въ описа на къщата се показва: 

 

1) каменна ли е или дървена и съ какво е покрита; 

 

2) мярката й въ дължина, широчина и височина, и 

 

3) на колко ката е и колко стаи за живеене има. 

 

Чл. 796 (990). Въ описа на отделни отъ къщата, но ней принадлежащи посторйки, се 

посочва: 

 

1) тяхната дължина, височина и числото на етажите; 



 

2) каменни ли са или дървени и пр. и съ какво са покрити, и 

 

3) тяхното назначение. 

 

Чл. 990. Въ описа на отделни отъ къщата, но ней принадлежащи строения се показва: 

 

1) тяхната дължина, височина и числото на катовете; 

 

2) каменни ли са или дървени и съ какво са покрити, и 

 

3) тяхното назначение. 

 

Чл. 797 (991). Въ описа на индустриални заведения се посочва: 

 

1) отъ какви здания се състоятъ, т. е. отъ каменни или дървени и пр., и съ какво са 

покрити; 

 

2) големината на зданията, на колко етажа са и колко стаи за живеене и работене има; 

при описа на мини, освенъ това, се посочва числото и големината на рудниците, на къщята 

и другите постройки; 

 

3) числото на язовете, на становете и на другите машини, които се употребяватъ за 

работене, и 

 

4) количеството на производството презъ последните петь години. 

 

Чл. 991. Въ описа на фабрики и заводи се показва: 

 

1) отъ какви здания се състоятъ т. е. отъ каменни или дървени и съ какво са покрити; 

 

2) големината на зданията, на колко ката, са и колко стаи за живеене и работене има; 

при описа на рударските заводи освенъ това се показва числото и големината на 

рудниците, на къщята и другите заведения; 

 

3) числото на язовете, на становете и на други машини, които се употребяватъ за 

работене, и 

 

4) количеството на изделията, сиречъ отъ колко до колко са стигнали изделията въ 

последните петь години. 

 

Чл. 798 (992). Въ описа се внася всичкото движимо имущество, което не може да бъде 

отделено отъ имота, който се описва, било споредъ назначението си, било споредъ закона. 

 

Чл. 992. Въ описа се внася всичкото движимо имущество, което не може да бъде 

отделено отъ имота, който се описва, или споредъ назначението си, или споредъ закона. 

 



Чл. 799 (993). Съдията-изпълнитель изисква отъ надлежните управления сведения за 

несъбраните държавни и други данъци върху продаваемия имотъ. Ако тези сведения не се 

дадатъ извършването на описа не се спира. 

 

Чл. 993. Сведения за несъбраните държавни и други данъци върху продаваемиятъ 

имотъ съдебниятъ приставъ изисква отъ надлежните управления. Ако тези свединя не се 

дадатъ, свършванато на описа не се спира. 

 

Чл. 800 (994). Отделни имоти или части отъ тяхъ, за които има споръ, се внасятъ въ 

описа съ посочване на големината и на границите имъ и съ указание, где се разглежда 

спорътъ за тяхъ. 

 

Чл. 994. Отрезите, за които има препирня, се внасятъ въ описа съ означение на 

големината и на границите имъ и съ показание, где се разглежда препирнята за тяхъ. 

 

Чл. 801 (995). Ако стойностьта на имота очевидно надминава сумата на вземането по 

листа, съдията-изпълнитель описва за публична продань само една съразмерна съ 

вземането часть, която може да бъде продадена отделно, макаръ и ищецътъ по 

изпълнението да иска описването на целия имотъ. 

 

Чл. 995. Ако стойностьта на имота очевидно надминава сумата на взискането, тогава 

съдебниятъ приставъ описва за публичната продань само една съразмерна съ взискането 

часть, макаръ взискательтъ и да иска описването на целия имотъ. 

 

Чл. 802 (996). Оценката на недвижимия имотъ се прави отъ ищеца по изпълнението и 

отъ длъжника, по взаимно съгласие. Ако такова съгласие не се постигне или ако 

длъжникътъ отсъствува оценката се извършва отъ едно или три вещи лица, които по 

искане на една отъ страните се подвеждатъ подъ клетва отъ съдията-изпълнитель. 

Наредбите на чл. чл. 697 - 699 се прилагатъ и за тези вещи лица. 

 

Направената оценка се съобщава на съдията-изпълнитель писмено до свършване на 

описа. 

 

Когато оценката е напавена отъ вещи лица, първоначалната цена, отъ която почва 

публичната продань, е съ 20 % по-низка, отъ оценката на вещите лица, а когато оценката е 

направена по взаимно съгласие на дължника и на ищеца по изпълнението, тази оценка се 

взема за първоначална цена на имота при проданьта. 

 

Чл. 996. (Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Оценението на недвижимия имотъ се 

прави отъ взискателя и длъжника, по взаимно съгласие. Ако това съгласие не се постигне, 

или ако длъжникътъ отсъствува, взистательтъ прави самъ оценението, но, въ този случай 

то не може да бъде по-низко отъ оценката на имота въ данъчните книги. 

 

Тези оценения се съобщаватъ на съдебния приставъ съ писмено заявления до 

свършване на описа. 

 



Глава III 

Управление на описания недвижимъ имотъ 
 

Чл. 803 (1000). Описаниятъ имотъ остава, докато се продаде пулбично, въ владението 

на длъжника, който е дълженъ да го управлява съ грижата на добъръ домакинъ. 

 

Ако имотътъ не е застрахованъ отъ длъжника, той може да се застрахова отъ всекиго 

отъ ищците по изпълнението на негови разноски, които се взематъ подъ внимание при 

разпределението. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 декемврий 1934 г.) Ако длъжникътъ стопанисва имота не като 

добъръ домакинъ, и съ това поврежда или излага на повреда същия имотъ, съдията-

изпълнитель, по искане на ищеца по изпълнението, следъ като провери това обстоятелство 

лично или чрезъ вещи лица, ако е нуждно, представлява въпроса въ съда за изваждане на 

длъжника отъ имота. По същия начинъ се постъпва и когато длъжникътъ, предвидъ на 

обявената публична проданъ, по какъвто и да е начинъ пръчи или не допуска, имотътъ да 

бъде преглежданъ отъ трети лица. 

 

Чл. 1000. Описаниятъ имотъ остава, догде се продаде публично, въ владението на 

предишния му стопанинъ, който го управлява споредъ изложените въ чл. 981 правила. 

 

Чл. 804 (1001). Длъжникътъ трябва да даде сметка за получените отъ имота доходи за 

времето, през което е държалъ описания имотъ. Чистиятъ доходъ се прибавя при сумата, 

която ще се получи отъ проданьта. 

 

Чл. 1001. Длъжникътъ трябва да даде сметка за времето, докато е държалъ 

описаниятъ имотъ. Събраните отъ имота доходи се прибавятъ при сумата, за коята се 

продаде той. 

 

Чл. 805 (1002). Длъжникътъ приема имота по описъ и е дълженъ да го повърне въ 

същото състояние и съ същата движимость, както го е приелъ. 

 

Чл. 1002. Длъжникътъ приема имота по описъ и е дълженъ да го повърне въ същото 

устойство, въ същата движимость, както го е приелъ. 

 

Чл. 806 (1003). За имоти, които даватъ доходи, ищецътъ по изпълнението, въ случай 

на опасность отъ злоупотреба на доходите отъ страна на длъжника, може да иска отъ съда 

да постанови, щото управлението на описания имотъ и събирането на доходите отъ него да 

се повери на трето лице, съгласно чл. чл. 700 - 706. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Определението на съда по този въпосъ 

подлежи само на апелативно обжалване. На също такова обжалване подлежи и 

определението на съда за възнаграждението на управителя. 

 

Чл. 1003. За имоти, които даватъ доходи, взискательтъ, въ случай на опасность за 

злоупотребление доходите отъ страна на длъжника, може да иска отъ съда разрешение, 



щото управлението на описания имотъ и събиране доходите му да се провери, съгласно чл. 

чл. 892 - 902, на трето лице. 

 

1) Стара ал. II на чл. 806 (1003). Определението на съда по този въпросъ не подлежи 

на обжалване. 

 

Глава IV 

Продань на недвижимъ имотъ 
 

ДЯЛЪ I 

Място, срокове и обявяване на публична проданъ на 

недвижимъ имотъ 
 

Чл. 807 (1004). Публичната продань на недвижимъ имотъ се извършва отъ съдията-

изпълнитель въ неговата канцелария и започва въ предварително определенъ и обявенъ 

отъ него день. 

 

Чл. 1004. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато се свършатъ описътъ и 

оценението, съдебниятъ приставъ, който извършва проданьта, определя деня за нейното 

отваряне и се разпорежда да се обнародватъ обявления за публичната продань. 

 

Чл. 808 (1007, 1008). Съдията-изпълнитель е дълженъ най-късно седемь дни следъ 

извършването на описа да изготви обявление за проданьта и да разпореди за 

обнародването му въ местния вестникъ, ако има такъвъ и ако са внесени нуждните 

рназноски. Ако цената на имота, отъ която трябва да почне проданьта, надминава 100.000 

лева, обнародването става и въ "Държавенъ вестникъ". 

 

Ищецътъ по изпълнението внася нуждните разноски за еднократно обнародване на 

обявлението за проданьта. 

 

Чл. 1007. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдебниятъ приставъ е дълженъ, най-

късно една неделя следъ описа, да направи обявления за проданьта, които ще се залепятъ, 

обнародватъ въ Държавния или местния вестникъ. Проданьта почнува отъ последното 

двукратно обнародване въ "Държавенъ вестникъ", или отъ датата на залепените обявления. 

 

Чл. 1008. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) За недвижими имоти, оценени по-долу 

отъ 20.000 лева; публикация трябва да става само въ местния вестникъ, ако такъвъ има; 

освенъ това, изпращатъ се обявления и въ общината, гдето се намира продаваемиятъ 

имотъ, както и въ съседните общини, които обявления се залепятъ на вратите на 

общинското управление и на по-видните места. 

 

Чл. 809 (1008, 1011). Съдията-изпълнитель е дълженъ така също да разпореди, щото 

обявленията за проданьта да се залепятъ при входа на неговата канцелария, при входа на 

местните съдилища и на самия недвижимъ имотъ най-малко три дни преди започването на 



проданьта. Същевременно той изпраща тези обявления и въ общината, гдето се намира 

продаваемиятъ недвижимъ имотъ. Следъ получаването имъ, обявленията трябва веднага да 

бъдатъ залепени на вратата на общинското упавление и на по-видни публични места. 

Обявленията се разгласяватъ и чрезъ глашатай тамъ, гдето има такъвъ. 

 

Чл. 1008. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) За недвижими имоти, оценени по-долу 

отъ 20.000 лева; публикация трябва да става само въ местния вестникъ, ако такъвъ има; 

освенъ това, изпращатъ се обявления и въ общината, гдето се намира продаваемиятъ 

имотъ, както и въ съдените общини, които обявления се залепятъ на вратите на 

общинското управление и на по-видните места. 

 

Чл. 1011. Обявленията за публичната продань, поне десеть дни преди проданьта, се 

залепватъ на местото, гдето е имотътъ, и при входа на онзи съдъ, при който има да стане 

проданьта. Освенъ това, тия обявления се изпращатъ въ градските и селки полицейски 

управления и се обнародватъ въ местния вестникъ. 

 

Чл. 810 (1007, 1021, ал. I, I-во изреч.). Проданьта започва следъ петнадесеть дни отъ 

датата на обнародването на обявлението въ "Държавенъ вестникъ", или въ местния 

вестникъ, ако обнародването за нея е станало само въ последния или отъ датата на 

залепените обявления, когато е нямало обнародване и свършва на онова число отъ следния 

месецъ, което съответствува на датата на обнародването или на обявлението. Ако този 

последенъ денъ е праздникъ или ако месецътъ няма тази дата, постъпва се, съгласно 

наредбите на чл. чл. 568 и 566. 

 

Чл. 1007. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдебниятъ приставъ е дълженъ, най-

късно една неделя следъ описа, да напарви обявления за проданьта, които ще се залепятъ, 

обнародватъ въ Държавния или местния вестникъ. Проданьта почнува отъ последното 

двукратно обнародване въ "Държавенъ вестникъ", или отъ датата на залепените обявления. 

 

Чл. 1021, ал. I, I-во изреч. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Проданьта се 

продължава тридесеть и единъ день. Всякой може да наддава върху първоначалната 

оценка каквато цена пожелае, безъ да се гледа каква цена е далъ предшествуващия 

наддавачъ. Следъ свършването на проданьта, имотътъ се присъжда на този наддавачъ, 

който е далъ най-висока цена. Това присъждане се пхави отъ съдебния приставъ върху 

наддаветелния листъ. 

 

Въ последния денъ проданьта се продължава до петь часа подиръ пладне. 

 

Чл. 811 (1010). Обявленията за проданьта на недвижимиъ имотъ трябва да съдържатъ: 

 

1) имената и презимената на стопанина на имота и на ищеца по изпълнението; 

 

2) името и презимето на съдията-изпълнитель, който ще извърши проданьта на имота; 

 

3) кратко описание на имота, който се продава, и мястото, гдето се намира; 

 

4) ипотекиранъ ли е имотътъ, кому и за колко; 



 

5) мястото и времето на проданьта; 

 

6) цената, отъ която трябва да започне проданьта, и 

 

7) дали имотътъ ще се продава на цяло или по части и по какви именно. 

 

Печатаните въ местния вестникъ обявления съдържатъ само т. т. 1, 2, 5 и посочване 

града или селото, гдето се намиратъ продаваемите имоти, както и вида, количеството и 

общото пространство на последните. 

 

Сведенията, които се искатъ по т. 4 на този членъ, съдията-изпълнитель събира, като 

направи справка у надлежния нотариусъ. 

 

Чл. 1010. Обявленията за проданьта на недвижимия имотъ трябва да съдържатъ: 

 

1) имената и презимената на стопанина на имота, и на взискателя; 

 

2) името и презимето на съдебния приставъ, който ще извършва проданьта на имота; 

 

3) кратко описание на имота, който се продава, и мястото, гдето се намира; 

 

4) заложенъ ли е имотътъ, кому и за колко; 

 

5) мястото и времето на продаването; 

 

6) цената отъ която трябва да се захване проданьта, и 

 

7) да бъде показано на цяло или по части и по какви именно ще се продава имота. 

 

Сведенията, които се искатъ отъ п. 4 на този членъ, приставътъ събира, като направи 

справка у надлежното нотариално учреждение. 

 

Чл. 812 (1012). Описътъ и оценката на имота и изобщо всичките книжа, които се 

отнасятъ до публичната продань, трябва да са достъпни въ канцеларията на съдията-

изпълнитель за всички желаещи презъ всичкото време отъ залепване на обявленията до 

свършването на проданьта. 

 

Чл. 1012. Описътъ и оценението на имота, предписанията на съдебните места и 

изобщо всичките книжа, които се отнасять до публичната продань, трябва да са достъпни 

въ канцеларията на съдебния приставъ за всичките желаещи, въ всичкото време отъ 

залепването на обявлението до началото на проданьта. 

 

ДЯЛЪ II 

Извършване на проданьта 
 



Чл. 813 (1013). Преди започването на проданьта съдията-изпълнитель съставя за 

всеки имотъ наддавателенъ листь, който трябва да съдържа: названието на имота или на 

частьта отъ него; границите и пространството му; цената, отъ която ще започне проданьта; 

недоплатените за имота данъци и разноските, които са направени по изваждането му на 

продань. 

 

Чл. 1013. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Преди проданьта съд4ебниятъ 

приставъ съставя за всеки имотъ наддавателенъ листъ, въ който записва: названието на 

имота или на отряза отъ него, границите и пространството му, цената отъ която трябва да 

се захване проданьта, недоплатените за имота данъци и разноските, които са станали по 

изваждането му на продань. 

 

Чл. 814 (1014). Когато се продаватъ няколко имоти, или когато продаваниятъ имотъ е 

разделенъ на части, на длъжника се предоставя право да посочи, кой имотъ или коя часть 

трябва да се подаде по-напредъ. 

 

Чл. 1014. Когато се подаватъ няколко имоти, или когато единиятъ имотъ е разделенъ 

на части, на длъжника се предоставя право да покаже, кой имотъ или коя часть трябва да 

се продаде по-напредь. 

 

Чл. 815 (1015). Сметката за разноските, които са направени за изваждането на имота 

за продань, се съставя отъ съдията-изпълнитель и се утвърждава отъ надлежния съдъ 

заедно съ утвърждаването на проданьта. 

 

Чл. 1015. Сметката за разноските, които са станали, за да се назначи за продань 

имота, се съставя отъ съдебния приставъ и се утвърдява отъ надлежния съдъ. 

 

Чл. 816 (1016). Следъ като отъ продажбата на единъ или няколко имоти или на техни 

части се добие сумата, която е нуждна за изплащане на вземането по изпълнителния листъ 

и разноските по проданьта, останалите имоти или части отъ имот се освобождаватъ отъ 

продань. 

 

Чл. 1016. Следъ като се добие сумата, която е потребна за изплащане взискането и 

разноските по проданьта на единъ или няколко имоти или техни части, другите имоти или 

отрези се освобождаватъ отъ проданьта. 

 

Чл. 817 (1017). Всяко лице, което желае да купи обявения за продань имотъ, може да 

се яви въ мястото, гдето става проданьта като купувачъ, самъ или чрезъ повереникъ, който 

трябва да е снабденъ съ изрично за това пълномощие. 

 

За да може да участвува въ наддаването, купувачътъ трябва да внесе като залогъ една 

десета часть отъ цената на имота, отъ която започва проданьта. 

 

Ищците по изпълненитео се освобождаватъ отъ внасяне на залогъ, ако тяхното 

вземане надминава една десета часть отъ цената на имота, отъ която започва проданьта. 

 

Чл. 1017. Всеки, който желае да купу имотъ, може да се яви въ мястото, гдето се той 



продава, като купувачъ, самъ или чрезъ повереникъ, който трябва да е снабденъ съ особена 

за това довереность отъ него. 

 

За да може да участвува въ наддаването, трябва да внесе, като залогъ, една десета 

часть отъ цената по първоначалната оценка. 

 

Взискателите се освобождаватъ отъ внасяне залогъ. 

 

Чл. 818 (1018, 1019, 1021, ал. I, 2-о и 4-о изреч.). Проданьта се извършва чрезъ 

наддаване върху първоначалната цена на обявения за продань имотъ. До обявяването на 

проданьта за привършена, всеки купувачъ може да наддава безъ огледъ на цената, която е 

предложилъ предходниятъ наддавачъ. Всяко наддаване се вписва въ наддавателния 

списъкъ срещу подписа на наддавача. Ако този последниятъ е неграмотенъ, той се 

подписва по неговата молба, отъ друго лице. 

 

Чл. 1018. Проданьта се извършва отъ съдебния приставъ въ присъствието на единъ 

чиновникъ отъ местната полиция и се захваща съ прочитането на продавателния листъ и съ 

питане: желае ли някой да наддаде върху назначената въ продавателния листъ цена. 

 

Чл. 1019. Всяко наддане се внася въ продавателния листъ срещу презимето на 

купувача, обявява се на всичките други купувачи и се записва въ продавателния листъ или 

отъ самите купувачи, или, по желанието имъ, отъ пристава. 

 

Чл. 1021. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Проданьта се продължава тридесеть и 

единъ день. Всякой може да наддава върху първоначалната оценка каквато цена пожелае, 

безъ да се гледа каква цена е далъ предшествуващия наддвачъ. Следъ свършването на 

проданьта, имотътъ се присъжда на този наддавачъ, който е далъ най-висока цена. Това 

присъждане се прави отъ съдебния приставъ върху наддавателния листъ. 

 

Въ послединя день проданьта се продъжава до петь часа подиръ обедъ. 

 

Чл. 819 (1021, ал. II и отъ ал. I, 3-то изречъ., 1020). Въ последния день на срока, 

определенъ за нейното завършване, проданьта се продължава въ присътствието на 

чиновникъ отъ местната полиция до 17 часа. Щомъ настъпи този часъ съдията-

изпълнитель обявява проданьта за привършена и възлага имота върху онзи купувачъ, 

който е предложилъ най-висока цена надъ първоначалната цена. 

 

Когато при проданьта се е явилъ само единъ купувачъ, имотътъ се възлага върху него, 

ако той е наддалъ най-малко 10 % върху първоначалната цена. 

 

Възлагането на имота върху купувача, който е предложилъ най-високата цена, се 

отбелязва въ самия наддавателенъ листъ, който се подписва отъ съдията-изпълнитель, отъ 

купувача, върху когото е възложенъ имотътъ, а също и отъ ищеца по изпълнението и отъ 

длъжника, ако те присъствуватъ. 

 

Чл. 1021. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Проданьта се продължава тридесеть и 

единъ денъ. Всякой може да наддава върху първоначалната оценка каквато цена пожела, 



безъ да се гледа каква цена е далъ предшестуващиуя наддавачъ. Следъ свършването на 

проданьта, имотътъ се присъжда на този наддавачъ, който е далъ най-висока цена. Това 

присъждане се прави отъ съдебния приставъ върху наддавателния листъ. 

 

Въ послединя день проданьта се продължава до петь часа подирь обядъ. 

 

Чл. 1020. Продавателниятъ листъ се подписва: 

 

1) отъ оногова, който е далъ най-голяма цена; 

 

2) отъ взискателя и отъ длъжника, и 

 

3) отъ съдебния приставъ, който е извършилъ проданьта. 

 

Чл. 820 (1025). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1) Ако въ продължение на 24 

часа отъ привършване на проданьта се яви някой и наддаде най-малко 5 % върху цената, за 

която той е билъ възложенъ предния день, проданьта се възобновява и продължава до 17 

часа на следния присъственъ денъ. Щомъ настъпи този часть, имотътъ се възлага върху 

оногова, който е предолжилъ най-високата цена. 

 

Обаче, ако купувачътъ, върху когото първия пътъ е билъ възложенъ имотътъ, заяви 

писмено до 17 часа на следния день отъ привършването на възобновената, съгласно 

алиниея първа, продань, че желае да купи имота за предложената най-висока цена, тогава 

този последниятъ окончателно се присъжда отъ съдията-изпълнитель върху него. 

 

Чл. 1025. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако въ продължение на 24 часа отъ 

присъждането се яви някой и наддаде петь на стотехъ, проданьта се възобновява и 

продължава още на следващия подиръ това присъственъ день часа до 5 следъ пладне 

подиръ изминаването на който срокъ имотътъ се присъжда окончателно върху оногова, 

който е далъ най-голямата цена. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако и въ този случай наддавача, който е далъ най-

висока цена, не внесе въ срокъ десетата часть, постъпя се съгласно втората алинея на чл. 

1022 . 

 

1) Стара ал. I на чл. 820 (1025). Ако въ продължение на 24 часа отъ привършване на 

проданьта се яви някой и наддаде най-малко 10 % върху цената, за която той е билъ 

възложенъ предния день, проданьта се възобновява и продъжава до 17 часа на следния 

присъственъ день. Щомъ насъпи този асъ, имотътъ се възлага върху оногова, който е 

предложилъ най-високата цена. 

 

Чл. 821 (1022). Купувачътъ, върху когото е възложенъ имотътъ, трябва най-късно до 

седемнадесеть часа на третия день отъ възлагането на имота върху него да внесе най-малко 

една пета часть отъ цената, която е предложилъ, като въ тази часть му се прихваща и 

внесениятъ отъ него залогъ по чл. 817 . Останалата часть отъ стойностьта на имота той е 

дълженъ да внесе въ течение на следващите следъ това десеть дни. 

 



Ако този купувачъ не внесе въ срокъ казаната пета часть отъ цената, която е 

предложилъ за имота, съдията-изпълнитель поканва непосредно предхождащия го въ 

наддавателния листъ наддавачъ, за зъдържи имота за себе си, като той внесе петата часть 

отъ предложената отъ него най-висока цена въ тридневенъ срокъ отъ поканата. Ако този 

наддавачъ не се отзове на поканата, съдията-изпълнитель поканва следващите по редъ, 

споредъ предложените, отъ тяхъ най-високи цени, други наддавачи, които са наддали най-

малко 10 % отъ първоначалната цена на имота, докато стигне до последния отъ тяхъ. Ако и 

този наддавачъ не внесе петата частъ отъ предложената отъ него цена, проданьта се счита 

нестанала. 

 

Чл. 1022. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Купувачътъ, който е предложилъ при 

проданьта най-висока цена, внася до десеть часа преди пладне на следаващия день, следъ 

свършване на проданьта, не по-малко отъ десетата часть отъ цената, въ която се смята и 

залога по чл. 1017 , а останалата часть внася въ течение на следващите следъ това десеть 

дни. 

 

Ако купувача не внесе въ срокъ десетата часть, съдебния приставъ поканва следавщия 

подиръ него по цена наддавачъ да задържи имота за себе си, като внесе той десетата часть 

въ двадесеть и четири часа, отъ поканата. Ако този последния не внесе десетата часть, 

съдебния приставъ поканва по редъ последващите наддавачи, като достигне до втори по 

цена. 

 

Чл. 822 (1026). Следъ като наддавачътъ, върху когото е възложенъ имотътъ, внесе въ 

предвидения въ предходния членъ срокъ всички суми, за които е речъ въ алинея първа на 

същия членъ, съдията-изпълнитель праща незабавно изпълнителното производство за 

утвърждаване на проданьта на околийския съдия, ако изпълнителниятъ листъ е издаденъ 

отъ околийско съдилище и ако стойностьта на възложените по тази продань недвижими 

имоти не надминува 30.000 лева, и на областния съдъ въ всички други случаи. 

 

Най-късно въ двуседмиченъ срокъ отъ получаването на изпълнителното производство 

съдътъ се произнася по утвърждаването на проданьта въ разпоредително заседание ако 

няма подадена жалба, а ако има подадена такава той се произнася въ съдебно заседание съ 

призоваване на дължника на купувача и на ищеца по изпълнението по искането на когото е 

извършена проданьта. Присъединилите се отпосле кредитори се изслушватъ, ако се явятъ. 

 

Определението на съда въ случая е окончателно и може да се обжалва само по 

касационенъ редъ въ двуседмиченъ срокъ отъ деня на произнасянето му. 

 

Касационната инстанция разглежда тази жалба най-късно въ двумесеченъ срокъ отъ 

получаването имъ. 

 

Чл. 1026. (Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Следъ като последния наддавачъ 

внесе въ предвидения въ чл. 1022 срокъ останалата сума, съдебния приставъ или неговия 

помощникъ праща незабавно, следъ изтичането на предвидения въ чл. 1055 срокъ, на 

надлежния съдъ книжата по проданьта за преглеждане и утвърждение. 

 

Съдътъ извършва това най-късно двадесеть дни следъ получаване на книжата, въ 



съдебно заседание, съ призоваване на страните. 

 

Определението, съ което съда се произнася по утвърдяването на проданьта, е 

окончателно и може да се обтъжи само по касационенъ редъ въ месеченъ срокъ отъ деня на 

произнасянето му. 

 

Касационниятъ съдъ разглежда такива дела въ най-късъ срокъ. 

 

Чл. 823 (1027). Следъ като се утвърди проданьта и определението влезе въ законна 

сила, съдията-изпълнитель въвежда купувача въ владение на имота само като му се 

представи отъ този последния надлежния нотариаленъ актъ. 

 

Чл. 1027. (Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Когато се утвърди проданьта и 

определението на съда стане неотменимо, имота се предава отъ съдебния приставъ въ 

фактическо владение на купувача. 

 

(Нова алинея: З. отъ 17 септемврий 1921 год.) Съдебния приставъ събира отъ 

купувача предвидените мита за преминаване собственостьта по публичните подажби, 

съгласно закона за нотариусите и мировите съдии, които извършватъ нотариални дела. 

 

ДЯЛЪ III 

Нестанали и недействителни продажби 
 

Чл. 824 (1028). Проданьта се счита нестанала: 

 

1) ако не се явятъ купувачи или се яви само единъ и той не наддаде най-малко 10 % 

надъ първоначалната цена; 

 

2) ако отъ купувачите, които са се явили, никой не наддаде надъ първоначалната цена; 

 

3) въ случаите, предвидени въ ал. 2 на чл. 821 ; 

 

4) ако следъ привършване на проданьта купувачътъ, следъ като е внесълъ петата часть 

отъ предложената отъ него цена за имота, не внесе въ срокъ останалите суми които дължи 

по проданьта. 

 

Чл. 1028. Проданьта се счита нестанала: 

 

1) ако не се явяватъ купувачи или се яви само единъ; 

 

2) ако отъ купувачите, които са се явили, никой не наддаде върху сумата на 

оценението, и 

 

3) ако подиръ свършване на проданьта, купувача, следъ като е внесълъ десетата часть, 

не плати въ срокъ всичката сума, за която се е задължилъ. 

 



Чл. 825 (1029, 1031). Ако проданьта се признае за нестанала поради една отъ 

посочените въ т. т. 1 и 2 на предходния членъ причини, ищецътъ по изпълнението има 

право да иска да се обяви нова продань или да задържи имота за совя сметка по 

първоначалната му цена. Искането за нова продань или за задържане на имота за своя 

сметка трябва да бъде направено най-късно въ двуседмиченъ срокъ отъ обявяването 

проданьта за нестанала. 

 

Ако ищците по изпълнението са няколко, съдията-изпълнитель най-късно въ 

двуседмиченъ срокъ отъ обявяването на проданьта за нестанала ги свиква на събрание, въ 

което явилите се отъ тяхъ съ болшинство, определено съразмерно съ вземанията имъ, 

решаватъ въпроса за нова продань. 

 

Ако решението на болшинството е да не става нова продань, съдията-изпълнитель 

възлага имота върху оногова отъ тяхъ, който е изказалъ желание да го задържи за своя 

сметка. Ако ли пъкъ подобно желание са изказали няколко души, тогава съдията-

изпълнитель възлага имота върху оногова отъ тяхъ, който веднага предложи най-висока 

цена. Ако двама или повдече отъ тяхъ предлагатъ една и съща цена, въ такъвъ случай се 

постъпва съгласно съ чл. 746. 

 

Когато пъкъ проданьта се обяви за нестанала поради посочените въ т. т. 3 и 4 на 

предходния членъ причини, тогава ищците по изпълнението иматъ право да искатъ да се 

извърши нова продань. 

 

Чл. 1029. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако проданьта се признае за нестанала 

въ случаите на п. п. 1 и 2 на предидущия членъ взискателите иматъ право да искатъ да се 

отвори нова продань или да задържатъ имота за своя сметка, по цената, отъ която се е 

започнала проданьта. Ако пъкъ проданьта не е станала въ случая на п. 3 на предидущия 

членъ, тогава взискателите иматъ право само да искатъ да стане нова продань. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юни 1922 год.) Искането, взискателите да задържатъ имота за 

своя сметка, трябва да бъде направено въ тримесеченъ срокъ отъ обявяването проданьта за 

нестанала. Този срокъ тече противъ всички взискатели. Той тече и когато другите срокове 

спиратъ да текатъ. 

 

Чл. 1031. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Разногласието между взискателите за 

нова продань се решава по висшегласие на явившите се взискатели, което се определя 

съразмерно съ сумата на вземанията имъ. За тази цель съдебниятъ приставъ свиква 

взискателите на събрание, което не може да бъде назначено по-късно отъ петнадесеть дни 

отъ продажбата. 

 

Ако висшегласието на явилите се взискатели е да не става нова продань и двама или 

повече отъ тяхъ пожелаятъ да задържатъ имота за своя сметка, тогава съдебниятъ приставъ 

въззлага имота на тогава отъ тяхъ, който веднага предложи най-висока цена. 

 

Чл. 826 (1030). Ищецътъ по изпълнението, който задържа имота за своя сметка е 

дълженъ въ десетдневенъ срокъ отъ възлагане имота върху него да внесе на съдията-

изпълнитель припадащата се сума за изплащане съразмерните части отъ вземанията на 



всички други ищци по изпълнението. Ако тази сума не бъде внесена отъ него, както 

длъжникътъ, тъй и другите ищци по изпълнението иматъ право да искатъ да стане нова 

продань. Въ такъвъ случай, обаче, той отговаря за всички загуби, които могать да 

произлязатъ за длъжника. 

 

Чл. 1030. Взискателя, който задържа имота за своя сметка, трябва да заплати на 

всички други взискатели, съразмерно съ вземанията имъ. 

 

Чл. 827 (1032). Ако и втората продань не стане поради посочените въ т. т. 1 и 2 на чл. 

824 причини, тогава ищците по изпълнението трябва или да задържатъ имота за своя 

сметка по цената, определена за втората продань, или да поискатъ изпълнението да се 

обърне върху другъ имотъ на длъжника. Въ последния случай, обаче, всички направени 

разноски по налагането на възбраната по извършването на описа и по нестаналите 

продажби на обявения за продань имотъ оставатъ за тяхна сметка съразмерно съ вземането 

на всекиго отъ тяхъ. 

 

Ако ли пъкъ втората продань не стане поради посочените въ т. т. 3 и 4 на чл. 824 

причини и ищците по изпълнението не са изявили съгласие да поематъ имота по най-

високата цена, получена при наддаването, може да се назначи трета продань, а също и 

последваща продань, ако при втората и при всяка последваща, нестанала поради същите 

причини продань е била предложена най-висока цена поне 20 % надъ първоначалната 

цена. Въ противенъ случай имотътъ се възлага върху оня купувачъ, който е наддалъ най-

много надъ първоначалната цена, а ако няма такъвъ, и ако ищците по изпълнението не 

пожелаятъ да задържатъ имота за своя сметка по първоначалната му цена, тези последните 

трябва да поискатъ изпълнението да се обърне върху другъ имотъ на дължника. 

 

(Нова ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Ако ищците по изпълненито въ продължение на 

единъ месецъ откакъ продажбата е призната за нестанала, не обявятъ, дали желаятъ да 

задържатъ описания имотъ, последниятъ се освобождава отъ наложения върху него 

запоръ, безъ обаче съ това да се засегатъ съществуващите върху този имотъ реални 

тежести за обезпечение вземанията на кредиторите, ако има такива. 

 

Чл. 1032. Ако и втората продань не стане, то взискателите трябва да приематъ върху 

си имотътъ или да обърнатъ взискането си върху другъ длъжниковъ имотъ, но да платятъ 

съразмерно съ взискването на всекиго, разноските, които са станали, за да се назначи 

имота за продань. 

 

Чл. 828 (1033). Ако купувачътъ не внесе въ срокъ цялата сума, за която е възложенъ 

върху му имотътъ, той отговаря за всички загуби, които могатъ да произлязатъ отъ това за 

дължника, а също и за всички разноски по продаването на имота. 

 

Внесената отъ него сума, било като залогъ по чл. 817 , било като задатъкъ по чл. 821 , 

се прибавя къмъ сумата, която се получи отъ новата продань на имота. 

 

(Нова ал.: З. отъ 12 оемврий 1934 г.) Този купувачъ не може да участвува въ 

наддаването пир по-нататъшните продажби. 

 



Чл. 1033. Ако купувачътъ не плати въ срокъ всичката цена, за която му е продаденъ 

имота, то той отговаря за всичките загуби, които могатъ да произлязатъ отъ това за 

дължникътъ, а така и за всичките разноски по продаването на имота. А внесената отъ него 

десета часть, било като залогъ (чл. 1017), било като задатъкъ (чл. 1022), се притуря къмъ 

общата сума, която се получава за имота на новъ търгъ. 

 

Чл. 829 (1035). Проданьта се счита недействителна: 

 

1) когато съ влязло въ законна сила решение се докаже, че продадениятъ имотъ не е 

билъ собственость на длъжника; 

 

2) когато някое лице неправилно е било отстранено отъ учасите въ наддаването, или 

когато неправилно е била отхвърлена предложената отъ някой наддавачъ най-висока цена, 

и това лице или този наддавачъ заяви, че дава по-висока цена отъ оная, за която е 

продаденъ имотътъ, и същевременно внесе като залогъ 20 % отъ предлаганата отъ него 

цена. 

 

Ако при новата продань заявительтъ не предложи обявената отъ него предъ съда цена 

за имота, той губи залога и съ този последния се постъпва, съгласно съ наредбата на 

алинея 2 на предходния членъ; 

 

3) когато имотътъ е купенъ отъ лице, което не е имало право да участвува въ 

наддаването; 

 

4) когато е извършена безъ обявление или преди определения въ обявлението срокъ, и 

 

5) когато е продаденъ имотъ, който, по закона, не може да бъде продаванъ (чл. 781). 

 

Чл. 1035. Проданьта се счита недействителна: 

 

1) когато подиръ проданьта се е доказало предъ съда, че продадениятъ имотъ не 

принадлежи на длъжника; 

 

2) когато някой е неправилно отстраненъ отъ учасите въ купуването, или когато 

неправилно се е отхвърлила най-голямата цена, която някой е предложилъ; 

 

3) когато имота се е купилъ отъ такова лице, което не е имало право да вземе участие 

въ купуването; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато имота се е продалъ безъ обявление или 

се е продалъ преди срока, който е назначенъ въ обявлението за проданьта, и 

 

5) (Новъ п.: З. отъ 16 юний 1922 год.) когато е продаденъ имотъ, който не може да 

бъде продаденъ (чл. 979а). 

 

Чл. 830 (1036). Въ случая, посоченъ въ т. 1 на предходния членъ, имотътъ се 

възвръща на законния му собственикъ, а на купувача се дава право да получи обратно 



заплатената отъ него сума отъ длъжника и отъ ищците по изпълнението заедно съ 

законната й лихва отъ деня на внасянето й. Ако те не му заплатятъ сумата доброволно, 

съдътъ, възъ основа на направеното отъ съдията-изпълнитель разпределение и изплащане, 

му издава нуждния изпълнителенъ листъ срещу длъжника и ищците по изпълнението, отъ 

които всеки единъ е солидарно отговоренъ съ длъжника за сумата, която е получилъ при 

разпределението. 

 

Въ случая, посоченъ въ т. 3 на предходния членъ купувачътъ губи внесения отъ него 

задатъкъ, който се прибавя къмъ добитите отъ изпълнението суми. 

 

Чл. 1036. Въ случая показанъ въ п. 1 на предидущия (1035) членъ, имота се възвръща 

на законния му собственикъ, а на купувача се дава право да взиска заплатената отъ него 

сума отъ длъжника или отъ взискателите, на които е било заплатено отъ добитата сума за 

имота. 

 

Чл. 831 (1037). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Новата продань се 

произвежда съ спазване правилата установени за първата продань, съ тази само разлика, че 

ако проданьта не е станала по една отъ посочените въ т. т. 1 и 2 на чл. 824 причини, то при 

втората продань първоначалната цена се намалява съ 20 %. 

 

Чл. 1037. (Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Новата продань се произвежда съ 

спазване правилата, установени за първата подань, съ тази само разлика, че ако проданьта 

се е станала по една отъ причините, указани въ п. п. 1 и 2 на чл. 1028 , то при втората 

продань първоначалната оценка се намалява съ 50 %. 

 

1) Старъ чл. 831 (1037). Новата продань се произвежда съ спазване правилата, 

установени за първата продань, съ тази само разлика, че ако проданьта не е станала по 

една отъ посочените въ т. т. 1 и 2 на чл. 824 причини, то при втората продань 

първоначалната цена се намалява съ 25 %. 

 

Глава V 

Продань на ипотекиранъ имотъ 
 

Чл. 832 (1038). При публична продань на ипотекиранъ имотъ, която се извършва по 

вземането не на ипотекарния заемодавецъ, съдията-изпълнитель изпраща на този 

последния, ако е известно неговото местожителство, обявлението за проданьта 

едновременно съ изпращането на същото за обнародване. 

 

Чл. 1038. При проданьта по частно взискане на имотъ, който е ипотекиранъ, 

обявленията за проданьта се препращатъ, едновременно съ пращането имъ въ редакцията 

на вестника, на ипотекарния заемодавецъ, ако е известно местожителството му. 

 

Чл. 833 (1039). Следъ извършване на проданьта на ипотекирания имотъ, отъ 

получените за него пари се изплащатъ дължимите за същия имотъ данъци, а отъ остатъка 

се задържа необходимата сума за удовлетворение на ипотечния заемъ. Задълженията на 

длъжника по ипотеката могатъ да преминатъ върху купувача само по взаимно съгласие 



между него и ипотекарния заемодавецъ. 

 

Чл. 1039. Следъ извършване проданьта на ипотекирания имотъ, отъ добитата цена се 

задържа сумата за удовлетворение на заема, обезпеченъ чрезъ ипотека. Задълженията на 

длъжника по ипотеката могатъ да преминатъ върху купувача само по взаимно съгласие 

между него и ипотекарния заемодавецъ. 

 

Чл. 834 (1040). Ипотекарниятъ заемодавецъ се известява отъ съдията-изпълнитель за 

резултата на проданьта. 

 

Чл. 1040. Ипотекарниятъ заемодавецъ се известява отъ пристава за резултата на 

проданьта. 

 

Чл. 835 (1041). Ако предложената най-висока цена при проданьта бъде по-низка отъ 

цената, за която имотътъ е ипотекиранъ, трябва да се постъпи съобразно съ изложеното въ 

чл. 750 правило. 

 

Чл. 1041. Ако предложената най-горна цена при проданьта бъде по-долна отъ цената, 

за която имота е ипотекиранъ, то трябва да се постъпва по правилото, изложено въ чл. 948. 

 

Глава VI 

Продань на имотъ, който се намира въ общо владение 
 

Чл. 836 (1042). Когато изпълнението е обърнато върху неразделенъ недвижимъ 

имотъ, който се намира въ общо владение, за дългъ на едного или на няколко отъ неговите 

владелци, тогава имотътъ се описва цялъ, но на публична продань се продава само правото 

на длъжника върху неговия дялъ, безъ да бъде той предварително отделенъ. Това правило 

се прилага и при продань на неделими имоти, които принадлежатъ на няколко лица. 

 

Чл. 1042. При взискание противъ едного или неколцина владелци на неразделенъ 

имотъ, той се описва цялъ, но на публичната подань се продава само правото на длъжника 

върху неговия дялъ, безъ да бъде той предварително отделенъ. Това правило се прилага и 

къмъ проданьта на неделими имоти, които принадлежатъ на няколко лица. 

 

Чл. 837 (1043). Недвижимите имоти, за които е речь въ предходния членъ, могатъ да 

бъдатъ продадени и цели, ако пожелаятъ това всичките съвладелци, и ако ищците по 

изпълнението, на които трябва да бъде обявено за това желание, не представятъ противъ 

него възражение. Получените отъ проданьта пари се поделятъ между съвладелците на 

имота, като сумата, която се пада на длъжника, се предава на ищците по изпълнението. 

 

Чл. 1043. Недвижимите имоти, за които е речь въ предидущия (1042) членъ, могатъ да 

бъдатъ продадени и цели, ако пожелаятъ това всичките съвладелци, и ако взискателите, на 

които трябва да бъде обявено за това желание не представятъ противъ него възражение. 

Добитите отъ проданьта пари се поделятъ между владелците на имота, при което сумата, 

която се пада на длъжника, се дава на взискателите. 

 



Чл. 838 (1044). Ако между съвладелците на имота, който е продаденъ на публична 

продань, има споръ за размера на сумата, която се пада на длъжника, спорната сума не се 

предава на ищците по изпълнението до окончателното разрешение на спора отъ съда. 

 

Чл. 1044. Ако между съвладелците на имота, който е продаденъ на публична продань, 

има споръ за размера на сумата, която се пада на длъжника, спорната сума не се предава на 

взискателите до окончателното разрешение на спора отъ съда. 

 

Глава VII 

Частни производства и препирни при обръщане на 

изпълнението върху недвижимъ имотъ 
 

Чл. 839 (1047, ал. I). Лицето, което мисли, че намиращиятъ се въ владение на 

длъжника имотъ, който е описанъ цялъ или отъ който е описана часть за присъдено вече 

вземане, или за обезпечение на искъ, принадлежи не на длъжника, а на него, дължно е, за 

да отклони публичната продань на имота, да предяви искъ въ надлежния съдъ. Този искъ 

се разглежда по реда на съкратеното съдопроизводство. 

 

Чл. 1047. Лицето, което мисли, че находящия се въ владение на длъжника на описанъ 

имотъ или часть отъ него за присъдено вече взискане или за обезпечение на искъ 

принадлежи не на длъжника, а нему, длъжно е, за да отклони публичната продань на 

имота, да предяви искъ въ надлежното съдебно място. 

 

(Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Ако описаниятъ имотъ се намери въ 

владението на третото лице, то последното има право съ частна жалба, подадена най-късно 

до последния день на проданьта, да иска да се освободи имотътъ отъ обърнатото върху 

него взискване. 

 

Чл. 840 (1048). По иска на третото лице се призовава както длъжникътъ-владелецъ на 

описания имотъ, така и ищецътъ по изпълнението, по искането на когото е описанъ 

имотътъ. 

 

Чл. 1048. По иска на третото лице призоваватъ се, както длъжника- владелецъ на 

описания имотъ, така и взискателя. За заявения искъ се известява съдебното място, при 

което става проданьта. 

 

Чл. 841 (1049). Предявяването на искъ отъ трето лице за принадлежностьта на имота 

спира производството по публичната продань на същия имотъ или на спорната часть отъ 

него, само ако съдътъ, предъ който е предявенъ искътъ, постанови да се наложи на тоя 

имотъ, възбрана, споредъ правилата за обезпечение на исковете. 

 

Чл. 1049. Заявяване искъ за принадлежностьта на имота на третото лице спира 

производството на публичната продань на имота или на спорната часть отъ него само въ 

такъвъ случай, когато съда, предъ който е заявенъ иска, следъ като разгледа 

доказателствата на ищеца, постанови да се наложи на тоя имотъ запрещение споредъ 



правилата за обезпечение на исковете. 

 

Чл. 842 (1050). Предявяването на искъ за часть отъ описания имотъ не спира 

проданьта на другите му безспорни части. 

 

Чл. 1050. Заявяването искъ за часть отъ описания имотъ не спира проданьта на 

другите му безспорни части. 

 

Чл. 843 (1051). Спирането на проданьта на часть отъ имота, на основание чл. 841 , 

дава на ищеца по изпълнението право да иска нова оценка на имота, или да иска спиране 

проданьта на целия имотъ. 

 

Чл. 1051. Спирането поданьта на часть от имота, на основание чл. 1049 , дава на 

взискателя право да иска нова оценка на имота, по правилата, изложени въ чл. чл. 996 - 

999, или да иска спиране проданьта на целия имотъ. 

 

Чл. 844 (1047, ал. II). Ако описаниятъ имотъ по време на налагане на възбраната се е 

намиралъ въ владението на третото лице, което заявява, че той пинадлежи нему, то това 

последното, преди да заведе искъ по чл. 839 , може съ жалба, подадена най-късно въ 

седмиченъ срокъ отъ обнародването на обявлението за проданьта или, ако такова не е 

станало, отъ датата на залепеното обявление за проданьта, да иска да се освободи имотътъ 

отъ обърнатото върху него изпълнение. Определението на съда, съ което жалбата не се 

уважава, не подлежи на обжалване. До произнасянето по жалбата съдътъ може да 

постанови спиране на производството за продажбата. 

 

Чл. 1047. Лицето, което мисли, че находящия се въ владение на длъжника на описанъ 

имотъ или часть отъ него за присъдено вече взискане или за обезпечение на искъ 

принадлежи не на длъжника, а нему, длъжно е, за да отклони публичната продань на 

имота, да предяви искъ въ надлежното съдебно място. 

 

(Измененъ: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) Ако описаниятъ имотъ се намери въ 

владението на третото лице, то последното има право съ частна жалба, подадена най-късно 

до последния день на проданьта, да иска да се освободи имотътъ отъ обърнатото върху 

него взискване. 

 

Чл. 845 (1052). Жалбите относно това, че при описа и оценката на имота, а също и въ 

производството, което е ставало преди да се извърши описътъ и оценката, не са спазени 

установените отъ закона правила, се подаватъ въ надлежния съдъ, въ седмодневенъ срокъ 

отъ деня, въ който е извършено действието, което се обжалва. 

 

Съдътъ разглежда жалбата, най-късно въ тридневенъ срокъ отъ деня на постъпването. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Съдътъ самъ поправя допустнатата отъ 

съдията-изпълнитель нередовность, ако това е възможно при наличностьта на събраните 

доказателства и ако естеството на нередовностьта позволява. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Въ тоя случай, съдията-изпълнитель 



продължава изпълнението отъ тия действия на съда. 

 

Чл. 1052. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите, че не са се опазили при описа 

и оценението на имота, а също и въ производството, което е станало преди да се извърши 

описа и оценението, предписаните отъ закона правила, се подаватъ въ надлежния съдъ, въ 

седмодневенъ срокъ отъ деня отъ какъ е извършено действието, противъ което става 

оплакване. 

 

Чл. 846 (1053). Обнародването на обявлението за проданьта се спира, ако жалбата, за 

която е речь въ предходния членъ е подадена преди то да е станало. Ако жалбата се уважи 

отъ съда производството по публичната продань трябва да се поднови отъ последното 

правилно действие и за нея да се направи ново обнародване. 

 

Чл. 1053. Догде се реши жалбата, обнародването на обявленията се спира и, ако тя се 

припознае уважителна, производството трябва да се поднови отъ последното правилно 

действие. 

 

Чл. 847 (1054). Жалбите относно това, че не са спазени установените от закона 

правила за обнародването или, когато такова няма, за разлепването на обявлението за 

публичната продань на имота, се подавать не по-късно отъ седемь дни преди почването на 

проданьта. 

 

Чл. 1054. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите, че не са опазени 

установените отъ закона правила при обнародването на обявлението за публична продань 

на имота, се подаватъ не по-късно отъ седемь дни, преди назначения за проданьта день. 

 

Чл. 848 (1055). Жалбите противъ неправилното извършване на проданьта се подаватъ 

въ седмодневенъ срокъ отъ деня на привършването на проданьта. 

 

Чл. 1055. Жалбите срещу неправилното извършване на проданьта се подаватъ въ 

седмодневенъ срокъ отъ деня на проданьта. 

 

Чл. 849 (1056, 1057). Съдията-изпълнитель за неправилно извършване на описа, 

оценката и проданьта може да бъде наказанъ дисциплинарно. Той отговаря и за загубите, 

които е причинилъ на частните лица, ако последните поискатъ това. 

 

Чл. 1056. Съдебниятъ приставъ, който е виновенъ въ неправилното извършване на 

проданьта лишава се отъ определеното за нея възнаграждение. 

 

Чл. 1057. Независимо отъ това, виновните, въ неправилно извършване проданьта, 

могатъ да бъдатъ наказани дисциплинарно и отговарятъ за загубите, които са причинили 

на частните лица, ако последните това поискатъ. 

 

Глава VIII 

Разпределяне на събраната сума между няколко ищци по 



изпълнението 
 

Чл. 850 (1064). Ако събраната по изпълнителното дело сума е недостатъчна за 

пълното удовлетворение на всичките предявени за изпълнение вземания, съдията-

изпълнитель извършва разпределението на сумата по посочения по-долу редъ. 

 

Чл. 1064. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако събраната сума е недостатъчна за 

пълното удовлетворение на всичките предявени за взискане вземания, то съдебния 

приставъ извършва разпределение на сумата по указания по-долу редъ. 

 

Чл. 851 (1024). Ако сумата, която се добие отъ проданьта, не достига за 

удовлетворение на всичките предявени противъ длъжника вземания, ищецътъ по 

изпълнението, върху когото е възложенъ имотътъ, може да прихване отъ дължимата за 

този последния сума само такава часть отъ вземането си, която му се пада по 

съразмерность. Изключватъ се отъ това правило вземанията, гарантирани съ залогъ или 

ипотека, по отношение на които се прилага наредбата на чл. 833 . 

 

Чл. 1024. Ако сумата, която се добие отъ проданьта, не достигне за удовлетворение на 

всичките предявени противъ дължника взискания, онзи, който е купилъ имота, може да 

замени съ принадлежащите нему претенции само онази часть отъ сумата, която му се пада 

по съразмерность. Изключватъ се отъ това правило вземанията, гарантирани съ ипотека. 

 

Чл. 852 (1065). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1) Отъ събраната сума съдията-

изпълнитель най-напредъ отделя сума за изплащането на разноските по изпълнението, за 

дължимите само върху продадения имотъ данъци и за вземанията, признати за 

привилегировани или обезпечени съ залогъ или ипотека, споредъ реда на ипотечните 

актове (чл. 833). Остатъкътъ се разпределя между другите вземания по съразмерность. 

 

Чл. 1065. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отъ представената сума съдебния 

приставъ най-първо отделя сума за изплащане разноските по взискането и вземанията, 

които са обезпечени съ залогъ по старшинство на ипотекарните актове, а остатъка, следъ 

това обръща за удовлетворение другите вземания по съразмерность. 

 

1) Старь чл. 852 (1065). Отъ събраната сума съдията-изпълнитель най-напредъ отделя 

сумата за изплащане на разноските по изпълнението, на дължимите върху имота данъци и 

на вземанията, които отъ закона са признати за привилегировани или които са обезпечени 

съ залогъ или ипотека споредъ старшинството на ипотечните актове. Остатъкътъ се 

разпределя за удовлетворение на другите вземания по съразмерность. 

 

Сумата, отделена за изплащане на обезпеченото съ залогъ или ипотека вземане, се 

предава на кредитора, макаръ той да не е представилъ изпълнителенъ листъ за вземането 

си, ако длъжникътъ даде съгласието си за това. Въ противенъ случай сумата се внася въ 

Българската земеделска банка или въ Българската централна кооперативна банка и се 

предава на кредитора, следъ като той представи изпълнителенъ листъ. 

 

Чл. 853 (1067). Следъ като направи разпределението на събраните по изпълнителното 



дело суми съдията-изпълнитель го предявява на длъжника и на ищците по изпълнението, 

които се призоваватъ за това въ единъ определенъ отъ него день. Присъствието на 

призованите лица не е необходимо, за да се счита предявяването на разпределението за 

станало. 

 

Чл. 1067. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съставената сметка се предявява на 

длъжника и на присъствуващите взискатели, които се призоваватъ за това въ канцеларията 

на пристава за единъ определенъ день. 

 

Чл. 854 (1068). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Като длъжникътъ, тъй и 

всеки единъ отъ ищците по изпълнението, има право въ тридневенъ срокъ отъ деня, 

определенъ за предявяване на разпределението, а когато се обжалватъ и действията по 

проданьта, заедно съ жалбата противъ поледната, да обжалва и разпеделението, въ който 

случай срокътъ за обжалване на продажбата почва да тече отъ деня, определенъ за 

обявяване на разпределението. 

 

Ако въ посочения въ алинея първа срокъ разпределението не бъде обжалвано отъ 

никого, то се счита за окончателно и следъ утвърждаване на продажбата отъ съда, когато 

има продадени недвижими имоти, сумите по разпределението се предаватъ отъ съдията-

изпълнитель на правоимащите. 

 

Ако има подадени жалби, съдията-изпълнитель, следъ изтичане на посочения въ 

алинея първа срокъ, ги препраща веднага заедно съ изпълнителното дело въ областния 

съдъ, ако се разпределя сума надъ 30.000 лв. и на околийския съдия въ останалите случаи. 

 

Чл. 1068. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите на длъжника и на 

взискателите противъ сметката се приематъ само въ седмодневенъ срокъ отъ деня, който е 

определенъ за предявяването на сметката и се разрешаватъ отъ съда. 

 

Ако въ този срокъ не са били направени никакви жалби, разпределението, направено 

отъ съдебния приставъ, се счита окончателно и сумите се предаватъ отъ съдебния приставъ 

по принадлежность, следъ утвърждението на проданьта отъ съда. 

 

1) Стара ал. I на чл. 854 (1068). Както длъжникътъ, тъй и всеки единъ отъ ищците по 

изпълнението има право въ тридневенъ срокъ отъ деня, определенъ за предявяване на 

разпределението, да подаде чрезъ съдията-изпълнитель жалба противъ това последното до 

надлежния съдъ. Ищците по изпълнението могатъ да възразяватъ както противъ самото 

право за участие въ разпределението тъй и портивъ реда и размера на удовлетворението на 

разните вземания. 

 

Чл. 855. Като получи подадените противъ разпределението жалби, съдът въ най-късъ 

срокъ се произнася по тяхъ въ съдебно заседание съ призоваване на дължника и на ищците 

по изпълнението. Доколокто намери жалбите за уважителни, съдътъ, прави съответните 

изменения въ извършеното отъ съдията-изпълнитель разпределение, следъ което повръща 

изпълнителното дело на този последния за предаване разпределените суми на 

правоимащите, съгласно алинея втора на предходния членъ. 

 



Чл. 856. Ако въ жалбата си някой отъ ищците по изпълнението възразява, че 

вземането на някой другъ отъ тяхъ не трябвда да участвува въ разпределението поради 

това, че то е безпарично и направено въ редъ на кредиторите, съдътъ въ такъвъ случай, по 

искане на лицето, което е направило това възражение, му дава месеченъ срокъ, считанъ 

отъ деня на определението, да заведе предъ надлежния съдъ искъ по чл. 140 отъ закона за 

задълженията и договорите, и предписва на съдията-изпълнитель да не предава сумата, 

която, споредъ разпределението, се припада на оспореното вземане, а да я внесе на 

съхранение въ Българската земеделска банка или въ Българската централна кооперативна 

банка до свършване на делото. 

 

Съдебните мита по тези искове, които се гледатъ по реда на съкратеното 

съдопроизводство, се пращатъ следъ окончателното свършване на делото отъ страната, 

която го е загубила. 

 

Чл. 857. Ако оспореното вземане, възъ основа на решението на съда за неговата 

безпаричность, бъде изключено отъ участие въ разпределението, сумата, която е била 

отделена за неговото съразмерно изплащане, се разпределя отъ съдията-изпълнитель 

между останалите ищци по изпълнението съразмерно съ сумите, съ които са участвували 

въ това разпределение. Ако ли пъкъ съдътъ не признае оспореното вземане за безпарично, 

казаната сума се предава на лицето, което е предявило това вземане. 

 

Чл. 858. (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.1) Определението на съда по 

разпределението не подлежи на обжалване, освенъ по въпроси за предпочтително 

удовлетворение на някой отъ кредиторите, ако съ него се разрешаватъ такива. 

 

1) Старъ чл. 858. Определенията на съда по въпроса за разпределението не подлежатъ 

на обжалване. 

 

Чл. 859 (1069). Когато срещу единъ и същъ длъжникъ има образувани изпълнителни 

дела у няколко съдии-изпълнители, допуска се, по писмена молба на длъжника или на 

ищците по изпълнението, разпределението на събраните по тези дела суми да се извърши 

само отъ единъ съдия-изпълнитель: въ такъвъ случай, разпределението се извършва отъ 

оня съдия-изпълнитель, който бъде посоченъ по взаимно съгласие отъ всички ищци по 

изпълнението и отъ длъжника. Ако ли пъкъ няма подобно съгласие, разпределението се 

извършва отъ оня съдия-изпълнитель, въ чийто участъкъ длъжникътъ или 

местожителството си. Ако ли пъкъ местожителството на длъжника не се намира въ 

участъка на никого отъ съдиите-изпълнители, у които има образувано изпълнително дело 

срещу него, тогава разпределението се извършва отъ оня съдия-изпълнитель, по 

изпълнителното дело на когото има събрани най-големи суми. 

 

Молбите се подаватъ до съответните съдии-изпълнители, които, като се уверятъ, че са 

налице предвидените въ алинея първа условия, изпращатъ образуваноите отъ тяхъ 

изпълнителни дела на оня съдия-изпълнитель, който има право да извърши 

разпределението. 

 

Чл. 1069. По молба на взискателите или на длъжника, допуска се съединението на 

няколко производства за разпределение, които са почнати въ разни съдилища. Въ тоя 



случай разпределението се прави въ онзи, съдъ за който се съгласятъ всичките взискатели 

и длъжници; ако ли пъкъ не последва подобно съгласие то разпределението става въ онзи 

съдъ, въ ведомството на който длъжникъ има местожителството си. А въ случй, че 

длъжника няма местожителство въ ведомството на тези съдилища, въ които са били 

захванати производствата за разпределението, последното може да стане въ всяко отъ 

тяхъ, по избора на взискателя, който е заявилъ молбата за съединение. 

 

Чл. 860 (1071). Не се допускатъ да участуватъ въ разпределението ония лица, които са 

представили изпълнителните си листове следъ изтичането на десетдневния срокъ, въ който 

купувачътъ по публичната продань или ищецътъ по изпълнението, върху когогто е 

възложенъ имотътъ за негова сметка, трябва да внесе стойностьта на купения имотъ. 

 

Чл. 1071. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Не се допускатъ да участвуватъ въ 

разпределението ония взискатели, които са предявили на съдебния приставъ своите 

изпълнителни листове, за взискане, следъ изминаването на 7 дни подиръ направеното отъ 

съдебния приставъ разпределение на сумите. Но както тия взискатели, така и всичките 

други които са получили удовлетворение по съраззмерность на взисканията, запазватъ 

правото си да искатъ допълнително удовлетворение отъ друго имущество на длъжника или 

да молятъ да се признае несъстоятелень. 

 

КНИГА ТРЕТА 

Принудително отнемане и предаване на присъденъ 

имотъ 
 

Глава I 

Принудително отвемане и предаване на присъденъ 

движимъ имотъ 
 

Чл. 861 (1060). Движимото имущество, което е било поставено подъ запоръ, докато се 

е разглеждало делото, се предава отъ съдията-изпълнитель на лицето, на което то е 

присъдено, следъ като това последното представи нуждния изпълнителенъ листъ. 

 

Чл. 1060. Движимото имущество, което е било секвестирано, догде се е разглеждало 

делото, се предава отъ пазитель, като му се предяви изпълнителния листъ, на съдебния 

приставъ, който го и предава на взискателя. 

 

Чл. 862 (1061, 1062). Присъденото движимо имущество, което не е било поставено 

подъ запоръ и което осъденото лице не е предало на лицето, на което е присъдено, въ 

определения въ решението срокъ, или не го е предало на съдията-изпълнитель при първо 

поискване, се отнема принудително, като се спазватъ установените въ чл. 668 правила. За 

принудителното отнемане на имуществото и за предаването му на ищеца съдията-

изпълнитель съставя нуждния протоколъ. Протоколътъ се подписва и отъ члена на 

местната полиция, който е присътствувалъ при отнемането на имуществото. 

 



Чл. 1061. Отсъденото движимо имущество, което не е било секвестирано и което не е 

било предадено на взискателя въ назначения въ решението срокъ, или не е било предадено 

на съдебния приставъ при първото му поискане, се отнема съ спазване постановеното въ 

чл. 861 правило. 

 

Чл. 1062. Въ предвидения отъ предидущия (1061) членъ случай, протокола на 

пристава се подписва отъ члена на местната полиция, който е присътсвувалъ при 

вземането на имуществото. 

 

Чл. 863 (1063). Ако у длъжника не се намери всичкото присъдено имущество или 

часть отъ него, или пъкъ ако то е обезценено чрезъ разваляне, въ такъвъ случай, 

стойностьта на ненамереното или на разваленото имущество се събира чрезъ обръщане на 

изпълнението върху друго имущество на длъжника. 

 

Ако стойностьта на ненамереното или на разваленото имущество не е посочена въ 

решението, което се привежда въ изпълнение, тя се определя отъ съда, който е издалъ 

изпълнителния листъ следъ изслушване на страните. Въ този случай съдътъ може да 

изслушва свидетели и вещи лица. Определението на съда подлежи на предварително 

изпълнение и може да се обжалва по общия редъ. 

 

Когато длъжникътъ е осъденъ да предаде определено по рода си движимо имущество 

и той не стори това, съгласно съ чл. 153 отъ закона за задълженията и договорите въ 

предвидения въ решението или въ определения отъ съдията-изпълнитель срокъ, ищецътъ 

по изпълнението може да иска да бъде упълномощенъ да си го набави самъ за сметка на 

длъжника. Въ този случай се постъпва съгласно съ наредбата на чл. 635 . 

 

Чл. 1063. Ако се не намери у длъжника всичкото присъдено имущество или часть отъ 

него, или пъкъ ако то е обезценено чрезъ разваляне, то цената на ненамереното или 

разваленото имущество се взема, по определение отъ съда, отъ друго имущество на 

длъжника. 

 

Глава II 

Принудително отнемане и предаване на недвижимъ 

имотъ 
 

Чл. 864 (1059). Лицето, на което е присъденъ някой недвижимъ имотъ, като представи 

нуждния изпълнителенъ листъ, се въвежда отъ съдията-изпълнитель по 

местонахождението на имота, въ владение на този последния по установения отъзакона 

редъ. Ако ищецътъ по изпълнението поиска, съдията-изпълнитель извършва и описъ на 

имота. 

 

За въвеждането въ владение съдията-изпълнитель съставя протоколъ, който 

задължително се написва на самото място, гдето се намира присъдениятъ имотъ, и 

принудително отстранява длъжника отъ имота, ако той не го напустне добровоилно. При 

това, ако ищецътъ по изпълнението поиска, съдията-изпълнитель е дълженъ да постави 



гранични знаци на имота, за които се отбелязва въ протокола. 

 

Чл. 1059. Взискателя, комуто е присъденъ някой недвижимъ имотъ, като предяви 

изпълнителния листъ, въвежда се въ владение на този имотъ отъ съдебния приставъ, по 

установения редъ, при което имота, ако поиска взискателя, се описва. 

 

(Нова ал.: З. отъ 10 априлъ 1912 год.) За въвеждането въ владение съдебния пиставъ 

съставя протоколъ, който задължително се написва на самото место, и отстранява 

дължника отъ имота, ако той не го напустне доброволно. При това, съдебния приставъ е 

дълженъ, ако страната поиска това, да постави гранични знаци на имота, за което прави 

бележка въ протокола. 

 

Чл. 865 (1063-а). Ако осъденото лице, на което по установения въ предходния членъ 

редъ е било отнето владението върху имота, самоволно по какъвто и да е начинъ отново 

възвърне владението си върху него, въ такъвъ случай околийскиятъ съдия, по молба на 

лицето, което е било въведено въ владение на имота отъ съдията-изпълнитель, постъпва 

съгласно съ наредбата на чл. 26 отъ този законъ, като освенъ предвидената въ този членъ 

глоба, може да наложи на виновния и тъмниченъ затворъ до 6 месеци. Тази молба трябва 

да се подаде най-късно до шесть месеци отъ отнемането на владението. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Определението на околийския съдия 

подлежи на обжалване по общия редъ. 

 

Чл. 1063а. (Нови членове: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако осъдения длъжникъ, който е 

изваденъ отъ недвижимия имотъ, самоволно се върне въ него, той, по молба на взискателя, 

отново се изважда отъ имота по определение на съда, който е издалъ изпълнителния листъ. 

При това, отъ длъжника се събиратъ разноските по това изпълнение и къмъ него се 

приспособява постановлението на чл. 154, алинея трета отъ наказателния законъ. 

 

Чл. 866 (1063-б, алинеи I, II и III). Съдията-изпълнитель ако намери присъдения 

имотъ въ владение на трето лице и ако по указаните въ чл. 791 начини се увери, че това 

лице е придобило владението надъ имота следъ завеждане на делото, по което е издадено 

изпълняваното решение, въвежда ищеца по изпълнението въ владение на присъдения 

имотъ. Въ протокола за въвеждане въ владение на случая съдията-изпълнитель е дълженъ 

да посочи начина по който той се е уверилъ за времето, отъ което третото лице има 

владението на имота. 

 

Ако това трето лице заявява върху присъдения имотъ свои права, независими отъ 

правата на ищеца или на ответника, съдията-изпълнитель отлага изпълнението на 

решението и дава на третото лице тридневенъ срокъ за подаване молба до местния 

околийски съдия за спиране изпълнението на решението. Молбата се подава чрезъ 

съдията-изпълнитель, който веднага следъ получаването я изпраща на околйсикя съдия 

заедно съ изпълнителното производство. 

 

Заедно съ молбата за спиране на изпълнението третото лице е дължно да представи 

писмени доказателства за своето право на собственость върху присъдения имотъ. 

 



Чл. 1063б. (Измененъ: З. отъ 18 мартъ 1915 год.) Съдебния приставъ, ако намери 

присъдения имотъ въ владение на трето лице и се удостовери, че то е придобило 

владението си следъ завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той 

въвежда взискателя въ владение на присъдения имотъ. 

 

Това трето лице, ако заявява върху присъдения имотъ свои особени права, независими 

отъ правата на ищеца или ответника, може, за запазване правата си, да моли местния 

мирови съдия, да спре изпълнението на решението. 

 

Заедно съ молбата за спиране на изпълнението третото лице е дължно да представи 

писмени доказателства за своето право на собственость върху присъдения имотъ. 

 

Чл. 867 (1063-б), алинеи IV, V и VI). Молбите за спиране на изпълнението се 

разрешаватъ въ съдебно заседение съ призоваване на ищецъ по изпълнението на длъжника 

и на трето лице. 

 

Ако околийскиятъ съдия намери молбата за спиране на изпълнението уважителна, 

дава на третото лице двуседмиченъ срокъ, за да заведе установителенъ искъ въ надлежния 

съдъ. Този искъ се гледа по реда на съкратеното съдопроизводство. 

 

Ако третото лице въ дадения му срокъ не заведе казания искъ, ищецътъ по 

изпълнението има право да иска отъ околйския съдия да заповяда да се продължи 

изпълненитео. 

 

Чл. 1063б, ал. IV, V и VI. Молбите за спиране на изпълнените се разрешаватъ по 

частенъ редъ съ участието на взискателя, длъжника и третото лице. 

 

Ако мировия съдия намери молбата за спиране изпълнението за уважителна, дава на 

третото лице не по-дълъгъ отъ две седмици срокъ, за да заведе искъ въ надлежния съдъ. 

 

Ако третото лице въ дадения срокъ не заяви искъ, взискательтъ има право да иска отъ 

мировия съдия да заповядва да се продължи изпълнението на решението. 

 

Чл. 868 (1063-б, алинея последна). Третото лице, което е придобило владението на 

присъдения имотъ преди завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното 

решение, може съ жалба противъ действията на съдията-изпълнитель, подадена въ 

седмодневенъ срокъ отъ изпълнението на решението, да иска отъ околийския съдия да 

възстанови владението му. Ако то порпустне този срокъ, третото лице може да иска 

възстановяване на владението си съ предявяване на владелчески искъ. 

 

Чл. 1063, ал. последна. Третото лице, което е придобило владението на присъдения 

имотъ преди завеждане делото, по което е издадено изпълняваното решение, може съ 

частна жалба противъ действия на съдебния приставъ да възстанови владението си, ако 

съдебния приставъ е въвелъ въ владение взискателя, въпреки условията, предвидени въ 

алинея първа на тоя членъ. Ако е пропуснатъ срока за обезсилване действията на съдебния 

приставъ, третото лице може да възстанови владението си съ владелчески искъ. 

 



Глава III 

(Нова З. отъ 12 ноемврий 1934 г.). 

Изваждане на кооператори отъ кооперативни здания по 

решение на коопертивни сдружения 

(Нови членове: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) 
 

Чл. 868а. Влезлите въ законна сила решения на кооперативни сдружения за 

изваждане на кооператори отъ кооперативни здания се изпълняватъ по реда, предвиденъ 

въ предходната глава. 

 

Чл. 868б. На кооператора се предоставя въ продължение на 6 месеци отъ изваждането 

му отъ кооперативното здание да прехвърли дяловете и правата си върху отстъпената му 

отъ кооперативното сдружение часть за ползуване отъ кооперативното здание. 

 

Прехвърлянето няма сила, освенъ следъ като се изплатятъ всички дължими отъ 

изключения кооператоръ на сдружението суми и следъ като новиятъ приобретатель бъде 

приетъ отъ сдружението. 

 

Чл. 868в. Ако въ горния срокъ (чл. 868б) изключениятъ кооператоръ не прехвърли 

дяловете и правата и за които е речъ въ същия членъ, на кооперативното сдружение се 

издава заповедь за продаване на същите дялове и права на публиченъ търгъ по реда за 

продаване на недвижимъ имотъ. 

 

Заповедьта се издава отъ председателя на областния съдъ, по искане на 

кооперативното сдружение следъ изтичане на срока, предвиденъ въ предходния членъ. 

 

Получената отъ продажбата сума, следъ като се удовлетворятъ вземанията на 

коопертивното сдружение, се предава на изключения кооператоръ. 

 

Чл. 868г. Дължимите на сдружението суми иматъ привилегия, която идва 

непосредствено следъ привилегиите на държавата и общината. 

 

Чл. 868д. Изключениятъ кооператоръ се счита страна въ изпълнителното 

производство, и като такъвъ, може да обжалва действията на съдията-изпълнитель. 

 

КНИГА ЧЕТВЪРТА 

Принудителни мерки срещу личностьта на длъжника 
 

Чл. 869. Ако изпълнителниятъ листъ за парично вземане не може да бъде приведенъ 

въ изпълнение, било защото у длъжника не се намира имущество, върху оето би могло да 

се обърне изпълнението, било защото описаното намиращо се налице длъжниково 

имущество е твърде малоценно, въ такъвъ случай, по искане на ищеца по изпълнението, 

съдътъ задължава длъжника да посочи всичкото си имущество и да положи клетва, че не 



притежава нищо повече отъ посоченото предъ съда имущество. 

 

Чл. 870. Постановленията на чл. 869 не се прилагатъ: 

 

1) когато изпълнителниятъ листъ е издаденъ или принадлежи на съпруга или на 

родственикъ на дължника по права линия безъ ограничение, по съребърна - до трета 

степенъ включително и по сватовщина - до първа степень; 

 

2) когато изпълнителниятъ листъ е издаденъ за сума до 3.000 лв. включително, и 

 

3) когато изпълнителниятъ листъ е издаденъ за данъкъ, глоба или друго вземане, 

което има публиченъ характеръ. 

 

Чл. 871. Ако изпълнителниятъ листъ за предаване на определени предмети не може да 

бъде приведенъ въ изпълнение поради това, че тези предмети не се намерятъ у длъжника, 

въ такъвъ случай, по искане на ищеца по изпълнението, съдътъ задължава длъжника да 

полоши клетва, че той не е укрилъ казаните предмети и че не знае, где те се намиратъ. 

 

Чл. 872. Молбите за допускане на предвидената въ чл. чл. 869 и 871 клетва се 

подаватъ чрезъ съдията-изпълнитель, у когото е образувано изпълнителното дело, до 

околйския съдия пои местожителството на длъжника, а ако този последниятъ няма такова, 

по негово местопребиваване. 

 

Съдията-изпълнитель, като получи молбата, препраща я незабавно до надлежния 

окорйски съдия заедно съ изпълнителното дело. 

 

Чл. 873. Ако има опасность, че длъжникътъ ще се изсели отъ България или че ще се 

укрие и съ това ще направи невъзможно удовлетворението на вземането на ищеца по 

изпълнението, околйскиятъ съдия, по молба на този последния, може да определи, 

длъжникътъ да бъде поставенъ подъ полицейски надзоръ, докато положи предвидената въ 

чл. чл. 869 и 871 клетва. 

 

По молбата на ищеца по изпълнението, околйскиять съдия може да определи, щото 

полицейскиятъ надзоръ да продължи и следъ полагане на клетвата най-много до две 

седмици, ако ищецътъ твърди, че положената клетва е лъжлива и ако той иска казаното 

продължение, за да се отнесе до прокурора и за да има време този последниятъ да вземе 

нуждните мерки спрямо длъжника. 

 

Чл. 874. Околйскиятъ съдия се произнася по тези молби въ най-късъ срокъ въ съдебно 

заседание съ призоваване на ищеца по изпълнението и на длъжника. Неявяването на 

страните не спира разглеждането на молбите. 

 

Постановеното по тези молби определение на околйския съдия не подлежи на 

обжалване. 

 

Чл. 875. Ако околийскиятъ съдия съ определението си допустне клетвата и задължи 

длъжника да я положи, този последниятъ, ако присъствува на съдебното заседание, се 



поканва отъ съдията да положи клетвата, а въ случая на чл. 869 - и да посочи всичкото си 

имущество. Ако ли пъкъ длъжникътъ не присъствува въ съдебното заседание, околйскиятъ 

съдия му изпраща призовка, въ която като му съобщава за допускането на клетвата, 

определя му деня, въ който той трябва да се яви въ съда, за да я положи. Полагането на 

клетвата става въ публично заседание. 

 

Чл. 876. Длъжникътъ, който, следъ като е билъ поканенъ или призованъ отъ 

околийсикя съдия, е отказалъ да положи допустнатата отъ този последния клетва по чл. чл. 

869 или 871, се наказва отъ околийския съдия за явно непокорство по чл. 155 отъ 

наказателния законъ . Длъжникътъ, обаче, може да бъде освободенъ отъ наказанието по 

този членъ, ако до започване изпълнението на присъдата положи клетва или заплати 

предявените срещу него вземания по изпълнителните листове. 

 

Ако ли пъкъ длъжникътъ положи клетвата и следъ това се установи, че лъжливо се е 

заклелъ, тогава той подлежи на наказателна отговорность по чл. 193, алинея трета, отъ 

наказателния законъ. 

 

ЧАСТ III 

Разни производства 
 

Глава I 

Изпълнение на постановени отъ чуждестранни 

съдилища решения 
 

Чл. 877 (1209). Решенията на чуждестранни съдилища се изълняватъ въ Царството, 

когато между българската държава и съответната чужда държава има договоръ за това. 

 

Когато въ самите договори са определени и правилата за изпълнението на решенията, 

тогава това последното става споредъ тези правила; въ противенъ случай се пази редътъ, 

установенъ въ тази глава. 

 

Чл. 1209. Решенията на съдебните места на чуждите държави се изпълняватъ, когато 

има взаимность или договоръ за това. 

 

Когато въ самите договри са определени и правилата за изпълнението на решенията, 

то те се изпълняватъ по тези правила, въ противенъ случай или въ случай на взаимность 

пази се редътъ, изложенъ въ следващите членове. 

 

Чл. 878 (1210). Решение на чуждестраненъ съдъ може да бъде приведено въ 

изпълнение въ Царството, само ако за това има постановено определение отъ съответния 

съдъ въ Царството. 

 

Чл. 1210. Решенията на съдебните места на чуждите държави се привеждатъ въ 

изпълнение въ Царството само тогава, когато това се разреши съ определение отъ 



съдилищата въ Царството. 

 

Чл. 879 (1211). Молбата за допускане изпълнението на едно решение на 

чуждестраненъ съдъ се подава, независимо отъ рода на делото и отъ цената на иска, въ оня 

областенъ съдъ, въ областьта на който длъжникътъ има своето местожителство. 

 

Чл. 1211. Молбите за привеждане въ изпълнение въ Царството решение на съдебни 

места на чуждите държави се подаватъ, назависимо отъ рода на делото и отъ цената на 

искането, въ тоя окръженъ съдъ, въ кръга на който длъжникътъ има своето 

местожителство. 

 

Чл. 880 (1212). При молбата трябва да бъдатъ приложени: 

 

1) преписъ отъ решението, заверенъ отъ съда, който е постановилъ решението, и 

удостоверение отъ същия съдъ, че решението е влязло въ законна сила (чл. 545). Тези 

документи трябва да бъдатъ заверени отъ Министерството на външните работи на 

Царството; 

 

2) необходимите приложения, упоменати въ чл. 91, т. т. 2 и 3, и чл. 92, т. 4 . 

 

Чл. 1212. При молба трябва да бъдатъ приложени: 

 

1) преписъ отъ решението, засвидетелствуванъ въ онзи съдъ, който го е постановилъ, 

съ изпълнителна формула или удостоверение отъ същия съдъ, че решението подлежи на 

изпълнение. Тези актове трябва да бъдатъ заверени отъ Министерството на външните 

работи на Царството, и 

 

2) необходимите приложения, упоменати въ чл. 196, п. п. 2, 3 и 5 1) 

 

1) Те са сега: чл. 196 , п. п. 1 и 3 и чл. 197 , п. 4 и преписи отъ последните. 

 

Чл. 881 (1214). Молбите за допускане изпълнението на решения на чуждестранни 

съдилища се разглеждатъ и разрешаватъ по реда на съкратеното съдопроизводство. 

 

Чл. 1214. Молбите за изпълнение решения на съдебните места на чужди държави се 

разрешаватъ по съкратенъ редъ. 

 

Чл. 882 (1215). Съдътъ при разглеждане на тия дела не влиза въ обсъждане 

съществото на спора, който е разрешенъ отъ съда на чужда държава, но само проверява, 

дали представеното за изпълнение решение не съдържа такива постановления, които са 

противни на обществения редъ или не се допускатъ отъ законите на Царството. 

 

Определението на съда, съ което се допуска или не се допуска изпълнението на 

решението на чуждестранния съдъ, подлежи на обжалване нпо общия редъ. 

 

Чл. 1215. Съдебните места при разглеждането на тия дела, не влизатъ въ осъждане 

съществото на препирнята, което е разрешена отъ съдилищата на чужди държави, но само 



определятъ: не заключва ли въ себе разглежданото решение такива разпореждания, които 

са противни на обществния редъ или се не допускатъ отъ законите на Царството. 

 

Чл. 883 (1217). Решенията на чуждестранните съдилища не се привеждатъ въ 

изпълнение и няматъ никаква сила въ Царството: 

 

1) ако съ тяхъ се разрешаватъ искове за право на собственость или за друго някое 

вещно право върху недвижими имоти, които се намиратъ въ Царството; 

 

2) ако съдилището, което е издало решението, не е компетентно по спора; 

 

3) ако ответникътъ български поданикъ не е взелъ участие въ делото и не са 

представени доказателства, че са му били връчени преписъ отъ исковата молба и поне една 

призовка за явяване по делото. 

 

Чл. 1217. Решенията на съдебните места на чуждите държави не се привеждатъ въ 

изпълнение и няматъ никаква сила въ Царството, ако съ тяхъ се разрешаватъ искове за 

право на собственость или за друго някое вещно право върху недвижими имоти, които се 

находжатъ въ Царството. 

 

Чл. 884 (1216). Определението, съ което се допуска изпълнението на решението на 

чуждестранния съдъ, следъ като влезе въ законна сила, се привежда въ изпълнение 

споредъ установените въ този законъ правила за изпълнителното производство. 

 

Чл. 1216. Постановените на гореизложените основания определения се привеждатъ въ 

изпълнение по общите правила за изпълнение решенията на съдебните места въ 

Царството. 

 

Глава II 

Помирителенъ съдъ 
 

ДЯЛЪ I 

Общи правила 
 

Чл. 885 (1228). Помирителниятъ съдъ може да бъде доброволенъ или задължителенъ. 

Той може да разглежда и разрешава всички спорове, които подлежатъ на разглеждане отъ 

гражданските съдилища, съ изключение на следните: 

 

1) спорове за семейни права и за права на лично състояние; 

 

2) спорове, по които са страни непълнолетни и други лица, намиращи се подъ 

настойничество или попечителство; 

 

3) спорове, по които са страни държавата, областните, общините, училищните и 

черковните настоятелства; 



 

4) спорове, които са свързани въ нещо съ престъпление, съ изключение, обаче, на 

ония, които, споредъ наказателните закони, могатъ да се прекратятъ съ помирение, а също 

и съ изключение на споровете за възнаграждение на вреди и загуби, причинени отъ 

престъпление, наказателно одело по което е свършено. 

 

Чл. 1228. Помирителния съдъ разглежда и разрешава всичките разпри, които 

подлежатъ на разглеждане отъ гражданските съдилища съ изключение на следващите: 

 

1) дела за права на лично състояние; 

 

2) дела, които иматъ свръзка съ интересите на непълнолетни и на други лица, 

находящи се подъ настойничество; 

 

3) дела, които иматъ свръзка съ интересите на държавата, на окръжията и на 

общините, градски и селски, и 

 

4) дела, които са свързани въ нещо съ престъпление, съ изключение, обаче, на ония, 

които споредъ углавните закони могатъ да се прекратятъ съ помирение, а така също и 

делата, които се почватъ по граждански редъ, подиръ углавното производство, за 

възнаграждението на вреди и загуби отъ престъпление. 

 

Чл. 886. Не могатъ да бъдатъ назначавани за помирители: 

 

1) съдиите и прокурорите, освенъ по дела, въ които участвува държавата или 

обществено учреждение и въ случаите, когато са избрани за председатели на 

помирителенъ съдъ по взаимно съгласие на страните и съ разрешение на Министра на 

правосъдието; 

 

2) чужденците; 

 

3) неграмотните; 

 

4) лишените отъ граждански права; 

 

5) несъстоятелните длъжници; 

 

6) поставените подъ запрещение, и 

 

7) непълнолетните. 

 

Ограниченито по т. 2 не се прилага, когато и двете страни са чужди поданици; когато 

пъкъ едната страна е чуждъ поданикъ, двама отъ помирителите трябва да бъдатъ български 

поданици. 

 

Чл. 887 (1239). Производството на делото и всичките действия на помирителния съдъ 

се прекратяватъ: 



 

1) по общо съгласие на спорещите страни; 

 

2) когато някоя отъ спорещите страни умре или изгуби правоспособностьта да 

сключва договори и да води процеси; 

 

3) когато при разглеждане на делото се открие престъпно обстоятелство, което има 

значение за разрешението му, и 

 

4) ако при доброволния помирителенъ съдъ спорещите страни не избератъ нови 

помирители вместо онези, които са умрели, които са се отказали или които са отведени, 

съгласно чл. 894 , или ако не се съгласятъ да предадатъ спора за разрешение на останалите 

въ нечетно число помирители. 

 

Чл. 1239. Производството на делото и всичките действия на помирителния съдъ се 

прекратяватъ: 

 

1) по общо съгласие на спорещите страни; 

 

2) когато някои оъ спорещите страни умре или изгуби правоспособностьта да сключва 

договори и да води процеси; 

 

3) когато при разглеждане на делото се открие углавно обстоятелство, което има 

влияние на разрешението му, и 

 

4) ако спорещите страни не избератъ нови помирители вместо онези, оито са умрели, 

които са се отказали или пъкъ, които са отведени съгласно чл. 1235 , или ако не предадатъ 

за разрешение делото на останалите, въ нечетно число, помирители. 

 

ДЯЛЪ II 

Доброволенъ помирителенъ съдъ 
 

Чл. 888 (1226). Всички лица, които иматъ право свободно да разполагатъ съ имотите 

си, могатъ да предоставятъ разрешението на възникналите между тяхъ спорове на едного 

или повече помирители, избрани въ нечетно число по общо съгласие на спорещите. 

 

Чл. 1226. Всичките лица, които иматъ право свободно да разполагатъ съ имотите си, 

могатъ да представятъ разрешението на възникналите между тяхъ разпри на едного ли 

повече помирители, избрани въ нечетно число, по общо съгласие на спорещите страни. 

 

Чл. 889 (1229). Съгласието на страните за разрешаване на спора имъ отъ 

помирителенъ съдъ трябва дабъде изразено въ помирителенъ договоръ, който трябва да 

бъде подписанъ както отъ страните, така и отъ избраните помирители. Помирителите се 

подписватъ въ помирителния договоръ за това, че са съгласни да разрешатъ делото. 

 

Чл. 1229. Съгласието на страните за разрешаване разпрата имъ отъ помирителенъ 



съдъ трябва да бъде изразено въ помирителень запись, който трябва да бъде подписанъ, 

както отъ страните, така и отъ избраните помирители. Помирителите забелязватъ въ 

помирителния записъ своето съгласие да разрешатъ делото. 

 

Чл. 890 (1231). Помирителниятъ договоръ трябва да бъде заверенъ по нотариаленъ 

редъ. Първообразниятъ договоръ се дава на помирителите, а преписъ отъ него - на 

страните. 

 

Чл. 1231. Помирителния записъ трябва да бъде засвидетелествуванъ по установения 

нотариаленъ редъ. Първообразния записъ се дава на помирителите, а преписъ отъ него на 

страните. 

 

Чл. 891 (1232). Подъ страхъ на недействителность, въ помирителния договоръ трябва 

да бъдатъ посочени: 

 

1) името, презимето и местожителството на спорещите страни и на избраните отъ тяхъ 

помирители, и 

 

2) предметътъ на спора, който се предоставя на помирителите за разрешаване. 

 

Страните могатъ да поместятъ въ помирителния договоръ, освенъ казаните, и други 

още, непротивни на закона, условия. 

 

Чл. 1232. Подъ страхъ на недействтелностъ, въ помирителния записъ трябва да 

бъдатъ показани: 

 

1) името, презимето и местожителството на тъжещите се и на избраните отй тяхъ 

помирители, и 

 

2) предметите на разпрата, която се предоставя на помирителите за разрешение. 

Страните могатъ да поместятъ въ помирителния записъ, освенъ казаните и други още не 

противни на закона условия. 

 

Чл. 892 (1233). Ако въ помирителния договоръ не бъде определенъ срокъ за 

постановяване на решението, спорътъ трябва да бъде разгледанъ и разрешенъ отъ 

помирителите въ продължение на три месеци отъ заверката на помирителния договоръ. 

 

Чл. 1233. Ако въ помирителния записъ не бъде определенъ срокъ за постановяване 

решението отъ помирителите, то разпрата трябва да бъде разгледана и разрешена отъ 

помирителите въ продължение на три месеци, отъ засвидетелствуването на помирителния 

записъ. 

 

Чл. 893 (1234). До изтичане на определения въ предходния членъ срокъ спорещите 

страни не могатъ да искатъ разглеждането на същия споръ отъ съдилищата. Ако ли за 

предмета на този споръ е било заведено дело въ съдилищата, то следъ като се представи 

помирителниятъ договоръ, производството по това дело се спира, въ каквото положение то 

и да се намира. Обаче, взетите отъ съда мерки за обезпечение на иска оставатъ въ сила, 



докато помирителниятъ съдъ реши делото, освенъ ако въ договора не са предвидени за 

това други условия. 

 

Чл. 1234. До изтичането на определения въ чл. 1233 срокъ, съдещите се страни не 

могатъ да искатъ разглеждането на същата разпра отъ съдилищата. Ако ли за предмета на 

същата разпра е било заведено дело въ съдилищата, то следъ като се представи 

помирителния записъ, неговото производство, въ какво и да е положение, се спира, но 

взетите отъ съда мерки за обезпечение на искътъ оставатъ въ сила, докато помирителния 

съдъ реши делото, ако само въ записа не са предвидени други за това условия. 

 

Чл. 894 (1235). Заменяване на помирителите до разрешаване на делото може да стане 

по взаимно съгласие на страните. 

 

По искане на една отъ страните, помирителите моатъ да бъдатъ отвеждани, когато 

следъ съставянето на помирителния договоръ възникне или стане известно такова 

отношение между една отъ тяхъ и някой отъ помирителите, поради което споредъ 

наредбата на чл. 427 , може да бъде отведенъ единъ съдия. 

 

Молбата за отвода се подава до околйския съдия или до областния съдъ, комуто би 

било подсъдно делото. Съдътъ незабавно се произнася по отвода, съгласно съ чл. 430. 

 

Чл. 1235. Заменяване на помирителите, до разрешаване на делото, може да стане: или 

по взаимно съгласие на страните, или по искането на една отъ тяхъ, когато, следъ 

съставянето на помирителния записъ, възникне между страните и някой отъ помирителите 

такова отношение, вследствие на което по гражданското съдопроизводство съдиите могатъ 

да бъдатъ отведени. Молбите за заменяване на помирителите се подаватъ на мировия 

съдия или въ окръжния съдъ, комуто би било подсъдно делото, и който незабавно се 

произнася за отвода (съгласно чл. 603 ). 

 

ДЯЛЪ III 

Задължителенъ помирителенъ съдъ 
 

Чл. 895 (1227). Страните, които се намиратъ въ договорни отношения, могатъ 

предварително да се задължатъ, щото бъдещите имъ спорове, произходящи отъ 

определено въ съглашението имъ правно отношение, да се предоставятъ на разрешение 

отъ определено число помирители. Това съглашение на страните трябва да бъде изложено 

писмено. То е задължително за тяхъ, докато и двете страни се откажатъ отъ него. 

 

Чл. 1227. Те могатъ отъ по-напредъ да се задължатъ, щото разприте, които би 

възникнали помежду имъ, да се предоставятъ за разрешение на помирители. 

 

Такова съглашение, догдето не се оттегли отъ старните, прави задължителенъ 

помирителния съдъ. 

 

Помирителниятъ съдъ е задължителенъ още въ случаите, въ които се предписва отъ 

закона. 



 

Чл. 896 (1230). При възникване на споръ, подлежащъ на разрешение отъ 

помирителенъ съдъ, ако страните не се съгласятъ да съставятъ помирителенъ договоръ, по 

изложените въ дялъ II правила, всеки отъ тяхъ може да се отнесе до съответния съдъ, на 

който би било подсъдно делото, за да назначи той помирителите. 

 

Съдътъ следъ изслушване на страните, ако са се явили, като признае искането за 

основателно, поканва ги да съставятъ въ определенъ отъ него срокъ помииртеленъ 

договоръ, като посочатъ и избраните отъ тяхъ помирители. Ако въ дадения имъ срокъ те не 

представятъ помирителенъ договоръ, съдътъ издада определине, което замества този 

договоръ. 

 

Това определение трябва да ссъдържа: 

 

1) името, презимето и местожителството на спорещите страни и на помирителите; 

 

2) предметътъ на спора, поделжащъ на разрешение, и 

 

3) срокътъ за издаване на помирителното решение. 

 

Правилата, предвидени въ чл. чл. 893 и 894, се прилагатъ и къмъ установените по този 

начинъ помирителни съдилища. 

 

Чл. 1230. Когато помирителниятъ съдъ е задължителенъ, ако страните не се съгласятъ 

върху избора на помирителите, тогава ги назначава по длъжность съда, комуто би било 

подсъдно делото. 

 

Чл. 897 (1235). Когато някой отъ назначените отъо съда помирители умре или се 

откаже, или пъкъ бъде отведенъ съгласно чл. 894 , съдътъ назначава неговъ заместникъ. 

 

Когато пъкъ умре или се откаже, или бъде отведенъ някой отъ избраните по взаимно 

съгласие на спорещите страни помирители, въ такъвъ случай съдътъ поканва страните да 

посочатъ въ определенъ срокъ неговъ заместникъ. Ако те не направятъ това, съдътъ, по 

искане на която и да е отъ страните, назначава нови помирители вместо първоначално 

избраните отъ страните. 

 

Чл. 1235. Заменяване на помирителите, до разрешаване на делото, може да стане: или 

по взаимно съгласие на страните, или по искането на една отъ тяхъ, когато, следъ 

съставянето на помирителния записъ, възникне между страните и някой отъ помирителите 

такова отношение, вследствие на което по гражданското съдопроизводство съдиите могатъ 

да бъдатъ отведени. Молбите за заменяване на помирителите се подаватъ на мировия 

съдия или въ окръжния съдъ, комуто би било подсъдно делото, и който незабавно се 

произнася за отвода (съгласно чл. 603 ). 

 

ДЯЛЪ IV 

Производство предъ помирителния съдъ 



 

Чл. 898 (1238). Помирителния съдъ не е дълженъ да спазва общите наредби на 

гражданското съдопроизводство, но е дълженъ да се подчинява на правилата относно 

поризводството, писмено уговорени отъ страните. 

 

Чл. 1238. Преди да постановятъ решението си, помирителите изслушватъ страните, 

ако те са се явили. 

 

Когато няма съгласие между страните за реда на производството на делото, той се 

определя отъ помирителите по тяхно усмотрение. 

 

Чл. 899 (1236). Помирителниятъ съдъ, следъ като се учреди, поканва страните да 

представятъ всичките си доказателства въ определена отъ него срокъ. 

 

Чл. 1236. Спорещите страни са длъжни незабавно да предадатъ на избраните 

помирители всичките си документи и сведения, които се отнасятъ до разпрата имъ; ако ли 

някоя отъ страните не представи на помирителите документи, които тя притежава, или 

обяснения по делото въ дадения й срокъ, то помирителите решаватъ делото и безъ тяхъ. 

 

Чл. 900 (1237). Когато помирителниятъ съдъ разпитва свидетели и вещи лица по 

делото, подвеждането имъ подъ клетва, ако страните не ги освободятъ отъ полагане такава, 

се извършва предъ него отъ духовно лице. 

 

Чл. 1237. Помирителния съдъ може да изпита свидетели и вещи люди по делото, но 

привеждането на свидетелите подъ клетва, ако не бъдатъ освободени отъ страните, се 

извършва отъ духовно лице предъ помирителите. 

 

Чл. 901 (1238). Преди да постанови решението си, помирителниятъ съдъ призовава и 

изслушва страните или поверениците имъ, ако са се явили. 

 

Чл. 1238. Преди да постановятъ решението си, помирителите изслушватъ страните, 

ако те са се явили. 

 

Когато няма съгласие между страните за реда на производството на делото, той се 

определя от помирителите по тяхно усмотрение. 

 

Чл. 902 (1240). Помирителниятъ съдъ, следъ като разгледа делото, постановява 

решение по съвесть. Решението на помирителния съдъ се постановява съ болшинство на 

гласовете. 

 

Чл. 1240. Помирителниятъ съдъ, следъ като разгледа делото, постановява решение по 

съвестъ. Решението на помирителния съдъ се постановява ро висшегласие. 

 

Чл. 903 (1241). Решенито на помирителния съдъ трябва да съдържа: 

 

1) мястото и датата на постановяването му; 

 



2) името, презимето и местожителството на помирителите и на страните; 

 

3) исканията и доказателствата на спорещите; 

 

4) съображенията, възъ основа ан които съдътъ е разрешилъ спора, и 

 

5) повелителна часть (диспозитивъ). 

 

Чл. 1241. Въ решението на помирителния съдъ трялбва да бъдатъ забелязани: датата 

на постановяването му, името, презимето и местожителството на помирителите и на 

страните, исканията и доказателствата на тъжещите се, както и основанията, приети отъ 

помирителния съдъ при разршаването на делото. 

 

Чл. 904 (1242). Решението на помирителния съдъ се подписва отъ всичките 

помирители. Ако някой отъ помирителите откаже да подпише решението, другите 

отбелязватъ това върху самото решение, и поледното, щомъ е подписано отъ повечето 

помирители, има сила, като да е подписано отъ всичките. 

 

Чл. 1242. Решението на помирителния съдъ се подписва отъ всичките помирители. 

Ако някои отъ помирителите откаже да подпише решението, то другите забелязватъ за 

това на самото решение и последното, щомъ е подписано отъ повечето помирители, има 

сила като да е подписано отъ всичките. 

 

Чл. 905 (1243). Противъ решението на помирителния съдъ въззивъ не се допуска. 

 

Най-късно седемь дни следъ постановяване на решението помирителниятъ съдъ 

пепраща делото, споредъ цената на иска, на околйския съдия или на областния съдъ, въ 

чийто участъкъ или область то е решено. Като получи делото, околийския съдия или 

областния съдъ незабавно съобщава решението на страните срещу разписка. 

 

Чл. 1243. Срещу решението на помирителния съдъ въззивъ не се допуска. следъ 

постановяването на решението отъ помирителите, заведеното по него дело се препраща въ 

седмодневенъ срокъ, споредъ цената, на иска, на мировия съдия, или на окръжния съдъ, въ 

чийто участъкъ или окръгъ то е решено, и мировия съдия или окръжния съдъ незабавно 

съобщава решението на страните срещу разписка. 

 

Чл. 906 (1244). Постановеното отъ помирителния съдъ решение се привежда въ 

изпълнение по общия редъ за изпълнение на съдебните решения. Изпълнителенъ листъ се 

издава отъ околйския съдия или отъ областния съдъ, на който е препратено решението, ако 

противъ това последното няма подадена молба, по чл. 908 , или ако подадената такава не е 

била уважена отъ съда. 

 

Съдътъ не издава изпълнителенъ листъ и въ случаите, посочени въ чл. 907. 

 

Чл. 1244. Постановеното отъ помирителите решение се привежда въ изпълнение по 

общия редъ за изпълнение на съдебните решения. Изпълнителенъ листъ се издава отъ 

мировия съдия или отъ окръжния съдъ, комуто е изпратено решение отъ помирителите, 



ако то не бъде обтъжвано, съгласно чл. 1245 или ако молбата за обтъжване не бъде 

уважена. 

 

Чл. 907 (1245, т. т. 3, 4 и 5). Решението на помирителниятъ съдъ се счита за нищожно 

въ следните случаи: 

 

1) когато е постановено противъ лице, което не е участувало въ съставянето на 

помирителния договоръ; 

 

2) когато е постановено по споръ, посоченъ въ чл. 885, или е постановено отъ 

помирители, които не могатъ да бъдатъ назначавани за такива (чл. 886); 

 

3) когато съ него страните се осъждатъ да извършатъ запретени отъ закона действия, и 

 

4) когато то е насочено за постигане на запретени отъ закона цели. 

 

Чл. 1245, т. т. 3, 4 и 5. Решението на помирителния съдъ може, по молба на 

заинтересуваните, да се признае за недействително и не станало: 

 

1) когато е постановено следъ изтичането на определения срокъ (чл. 1233); 

 

2) когато е последвало по записъ, неподписанъ отъ участвуващите въ него лица или 

въобще когато не са запазени при постановяването му условия, поместени въ 

помирителния записъ, (чл. 1229 и други); 

 

3) когато е относително лица, които не са участвували въ съставянето на 

помирителния записъ; 

 

4) когато е относително такива предмети, които не са били представени на 

помирителния съдъ по записътъ или които са забранени отъ закона; 

 

5) когато е относително делата, показани въ чл. 1228; 

 

Чл. 908 (1245, т. т. 1, 2, 4, 6 и 7). Решението на помирителния съдъ може да бъде 

унищожено по молба на заинтересуваната страна въ следните случаи: 

 

1) когато е постановено следъ изтичането на определения отъ страните или съда 

срокъ; 

 

2) когато е постановено по договоръ, неподписанъ отъ участвуващите въ него лица, 

или когато не са спазени при постановяването му условията, поместени въ помирителния 

договоръ; 

 

3) когато се отнася до такива предмети които не са били предоставени на разглеждане 

на помирителния съдъ, споредъ помирителния договоръ; 

 

4) когато решението не е мотивирано; 



 

5) когато е постановено съ нарушаване на съществените правила, установени за 

помирителния съдъ, като: решаване на делото, безъ да са били призовани и изслушани 

страните, или безъ да са били приети представените отъ тяхъ документи и други 

доказателства; решаване на делото, което е подлежало на прекратяване и др.; 

 

7) въ случаите, предвидени въ чл. 549. 

 

Чл. 1245, т. т. 1, 2, 4, 6 и 7. Решението на помирителния съдъ може, по молба на 

заинтересуваните, да се признае за недействително и не станало: 

 

1) когато е постановено следъ изтичането на определения срокъ (чл. 1233); 

 

2) когато е последвало по записъ, неподписанъ отъ участвуващите въ него лица или 

въобще когато не са запазени при постановяването му условия, поместени въ 

помирителния записъ, (чл. 1229 и други); 

 

4) когато е относително такива предмети, които не са били представени на 

помирителния съдъ по записътъ или които са забранени отъ закона; 

 

6) когато решението не е мотивирано, и 

 

7) по причините, предвидени въ чл. 707. 

 

Чл. 909. Предварителното съглашение на страните за отказване отъ правото имъ да 

искатъ възъ основа на чл. 908 унищожаване на решението на помирителния съдъ е 

нищожно. 

 

Чл. 910 (1246, 1247). Молбата за унищожение на помирително решение се подава до 

Върховния касационенъ съдъ чрезъ съда, въ който е препратено делото, въ месеченъ срокъ 

отъ съобщаването му, съгласно чл. 905 , а въ случаите, посочени въ чл. 549 - въ 

установените в чл. 551 срокове. 

 

Ако Върховниятъ касационенъ съдъ унищожи решението, спорните правоотношения 

между страните оставатъ въ положението, въ което са се намирали до учредяването на 

помирителния съдъ. 

 

Чл. 1246. Молби за унищожение на помирително решение се подаватъ въ месеченъ 

срокъ, отъ съобщаване решението, съгласно чл. 1243 . Такива молби се представятъ за 

разрешение на мировия съдия или са окръжния съдъ, комуто е пратено производството по 

делото и който се произнася въ съдебно заседание съ определение. 

 

Чл. 1247. Срещу горните определения се допуска частна жалба предъ по-горенъ съдъ 

въ срокъ, предвиденъ въ чл. чл. 133 и 698. 

 

А срещу определенията на по-горните съдилища се допуска касционна молба. 

 



Чл. 911 (1247а). Въ определението си за издаване на изпълнителния листъ съдътъ 

постановява да се събере отъ страната, въ полза на която е издадено решението, съдебно 

мито въ размеръ 1 % отъ присъдената сума. Събраното съдебно мито се възлага върху 

осъдената страна и се вписва въ изпълнителния листъ. 

 

Чл. 1247а. (Новъ чл.: З. отъ 29 юлий 1924 год.) По дела предъ помирителния съдъ се 

взема мито 2 %, същото мито се взема и при обжалване на тия дела. 

 

Чл. 912. Помирителите иматъ право на възнаграждение за труда си. Размерътъ на това 

възнаграждение, ако не е установенъ въ помирителния договоръу се определя отъ съда 

който издава изпълнителния листъ, и се възлага по равно върху страните. 

 

Противъ определението на съда относно възнаграждението може да се подава жалба 

до по-горния съдъ, който я разглежда въ разпоредително заседание, и определнието на 

който не подлежи на обжалване. 

 

Глава III 

Искове за обезщетение на вреди и загуби, причинени отъ 

разпорежданията и действията на длъжностни лица 
 

ДЯЛЪ I 

Искове за обезщетение на вреди и загуби, причинени отъ 

разпорежданията и действията на органи на 

административната власть 
 

Чл. 913 (1111, 1115). Искъ за обезщетение на вреди и загуби, причинени отъ 

немарливость, бавность или превишаване на власть, извършени отъ органи на 

административна власть, ако виновникътъ не подлежи на наказателно преследване, се 

завежда и разглежда по общите правила на гражданското съдопроизводство съ 

установените въ този дялъ изключения. 

 

Чл. 1111. Възнаграждение за вреди и загуби, причичинени отъ нерадение, 

немарливость или бавность на дължностно лице отъ административното ведомство, се 

иска по общите правила на гражданското съдопроизводство, съ изключенията, които са 

установени въ следващите членове. 

 

Чл. 1115. Въ производството на тези дела съдилищата се ръководятъ отъ правилата на 

гражданското съдопроизводство. 

 

Чл. 914 (1112, 1114). За да може да предяви искъ за обезщетение на вреди и загуби, 

причинени отъ разпорежданията или действията на органъ на административната власть, 

пострадалото лице трябва да подаде молба, съ която да иска разрешение за завеждането на 

този искъ. Тази молба се подва до апелативния съдъ, въ чието ведомство се намира 



областниятъ съдъ, на който, споредъ наредбата на членъ 915, е подсъденъ искътъ. 

Страната трябва да приложи къмъ молбата си нуждните преписи отъ нея, споредъ числото 

на лицата, противъ които се тъжи, а също и всички документи, които се отнасятъ къмъ 

иска й. Молбата се разглежда отъ наказателното отделение на апелативния съдъ, споредъ 

установените въ чл. чл. 918, алинея втора и трета, и 919 правила. 

 

Молбата за разрешение се подава най-късно въ шестмесеченъ срокъ отъ деня на 

съобщаванео на разпореждането, или ако не е имало съобщение - отъ деня на 

привеждането на разпореждането въ изпълнение. 

 

Чл. 1112. Молбите за разрешение да се повдигатъ тъжби противъ длъжностни лица 

отъ административното ведомство се подаватъ въ апелативния съдъ, въ чието ведомство се 

намира онзи окръженъ съдъ, комуто е подсъдно делото. Тези молби се разглеждатъ и 

разрешаватъ отъ углавното отделение на апелативния съдъ, което се ръководи отъ 

правилата, указани въ чл. 1119 - 1123. 

 

Чл. 1114. Срокъ за заявяване иска се полага тричесеченъ отъ деня, когато е обявено на 

просителя разпореждането, което той мисли, че нарушава правата, или шестмесеченъ отъ 

деня, когато е било приведено такъвото разпореждане въ действие, ако е било то 

изпълнено безъ предварително обявяване. 

 

Чл. 915 (1113). Посочените въ предходния членъ искове за обезщетение се 

предявяватъ въ онзи областенъ съдъ, въ областьта на който длъжностното лице е 

направило разпореждането или извършило дейстието, което е причинило вредите или 

загубите, въ месеченъ срокъ отъ деня на съобщението преписъ отъ определението на съда 

за даденото разрешение. 

 

Чл. 1113. Исковете за възнаграждение се заявяватъ въ онзи окръженъ съдъ, въ окръга 

на който е направено разпореждането или действието отъ длъжностното лице, което е 

причинило вредите или загубите. 

 

ДЯЛЪ II 

Искове за обезщетение на вреди и защуби, причинени 

отъ съдии, прокурори и други съдебни служители 
 

Чл. 916 (1116, 1117). Искове противъ съдии и прокурори за обезщетение на 

причинени отъ тяхъ вреди и загуби се допускатъ, вънъ отъ случаите, когато виновните 

подлежатъ на наказателно преследване, още и въ следните случаи: 

 

1) ако е имало отказъ на правосъдие (чл. 10); 

 

2) ако съдията или поркурорътъ е оставилъ безъ разрешение някое законно искане на 

страната, и 

 

3) ако е имало бавность. 



 

Провинението по т. 2 на този членъ е на лице, ако съдътъ, съдията или прокурорътъ е 

оставилъ безъ внимание две последователни молби на страната, съдържащи нейното 

законно искане, подадени въ разстояние на една седмица една отъ друга, и ако отъ 

подаването на последната молба са се изминали две седмици. 

 

Чл. 1116. Тъжба за вреди и загуби противъ съдии и прокурори се допуска въ 

следващите случаи: 

 

1) ако е имало злоумишленость или измама или взятковземане, допустнати отъ съдия 

или покуроръ по производството или решаването на едно дело; 

 

2) ако е имало отказъ въ правосъдие; 

 

3) ако съдията или прокурорътъ остави безъ разрешение някое законно искане на 

страната, и 

 

4) ако е имало бавность. 

 

Чл. 1117. Отговорностьта по чл. 1116 , п. 3 се установява предъ съда като се докаже, 

че съдията, съдътъ или прокурорътъ е оставилъ безъ внимание две последователни молби 

на страната, подадени една следъ друга въ разстояние на една седмица. 

 

Чл. 917 (1118, 1-во изреч., 1119). За да може да заведе искъ въз основа ан т. т. 1 - 3 на 

чл. 916 , пострадалото лице трябва да получи разрешение за това отъ надлежниятъ съдъ. 

 

Молбите за разрешение се подаватъ, въ посочения въ чл. 914 срокъ, въ онзи съдъ, 

който ще разглежда самото дело (чл. 920). Къмъ тяхъ страните прилагатъ нуждните 

преписи, споредъ числото на лицата, противъ които искатъ да се тъжатъ, а също и всички 

документи, които се отнасятъ до иска имъ. 

 

Чл. 1118. Молбите за разрешение да се повдигатъ тъжби портивъ съдии или 

прокурори се подаватъ въ онзи съдъ който ще разглежда самото дело. Тези молби се 

разглеждат от углавното отделение на съда, ако неправилните действия са допустнати при 

производството на едно углавно дело, или от гражданското отделение, ако те са 

допустнати при производството на едно гражданско дело. 

 

Чл. 918 (1118, 2-ро изреч., 1120, 1121). Молбите за разрешение се разглеждатъ отъ 

наказателното отделение на съда, ако неправилните действия на съдията или на прокурора 

са допустнати при производството на наказателно дело, или отъ гражданското отделение 

на съда, ако те са допустнати при производството на гражданско дело. 

 

Съдътъ въ разпоредително заседание съ участие на прокурора разглежда молбата и, 

ако признае, че тя би могла да се уважи, постановява се да се връчи преписъ отъ нея на 

обвинения съдия или прокуроръ, който има право въ течение на две седмици отъ 

връчването на преписа отъ молбата да даде писмени обяснения и възражения противъ нея. 

 



Следъ изтичането на този срокъ съдътъ въ разпоредително заседание отново 

разглежда молбата и писмените обяснения на съдята или поркурора, ако има подадени 

такива, и се произнася, дали има основание да се уважи молбата на страната да й се 

разреши да заведе искъ противъ обвинения съдия или прокуроръ. 

 

Чл. 1118. Молбите за разрешение да се повдигатъ тъжби портивъ съдии или 

прокурори се подаватъ въ онзи съдъ който ще разглежда самото дело. Тези молби се 

разглеждат от углавното отделение на съда, ако неправилните действия са допустнати при 

производството на едно углавно дело, или от гражданското отделение, ако те са 

допустнати при производството на едно гражданско дело. 

 

Чл. 1120. Съдътъ, въ разпоредително заседание, съ участието на прокурора, разглежда 

молбата и ако признае, че тя може да подлежи на удовлетворение, съобщава преписъ отъ 

нея на обвиняемия съдия или прокуроръ, които иматъ право въ разстояние на две недели 

отъ съобщението, да подадатъ писмени обяснения срещу нея. 

 

Чл. 1121. Следъ получаването на писмените обяснения, ако такива са подадени, или 

въ противенъ случай, следъ изтичането на двунеделния срокъ, съдътъ отново разглежда 

молбата въ разпоредително заседание и се произнася дали има основание да се 

удовлетвори молбата на страната и да й се разреши да повдигне тъжба противъ 

обвиняемия съдия или прокуроръ. 

 

Чл. 919 (1122, 1123). Ако съдът уважи молбата за разрешение, страната е длъжна въ 

течени ена единъ месецъ отъ съобщаването й преписъ отъ определението на съда да заведе 

противъ обвинения съдия или прокуроръ искъ по общите правила на съдопроизводството. 

Къмъ исковата молба се прилага и преписъ отъ определението на съда за разрешението да 

се заведе искътъ. 

 

Ако пъкъ съдътъ признае, че молбата на страната за разрешение не може да се уважи, 

въ определението си за това осъжда страната и на една глоба отъ 500 до 2.000 лв. 

Определението на съда, съ което не се уважава молбата на страната, подлежи на 

обжалване предъ по-горния съдъ по общия редъ. 

 

Чл. 1122. Ако надлежниятъ съдъ признае, че молбата за разрешение да се повдигне 

тъжба противъ съдия или прокуроръ е основателна, то страната е длъжна, въ разстояние на 

единъ месецъ, отъ съобщението и преписъ отъ определението на съда, да заяви искъ на 

общо основание противъ обвиняемия съдия или прокуроръ, като приложи и определението 

на съда, който е разрешилъ повдигането на тъжбата. 

 

Чл. 1123. Ако съдътъ признае, че молбата на страната не може да подложи на 

удовлетворение или че е неоснователна, то въ определението си за това осъжда страната и 

на една глоба, която не трябва да бъде по-малка отъ двадесеть лева и повече отъ двеста 

лева. 

 

Това определение подлежи на обжалване. 

 

Чл. 920 (1124). Исковете противъ съдии и прокурори са подсъдни: 



 

1) на Върховния касационенъ съдъ, общо събрание, когато се завеждатъ противъ 

председателя или членовете на Върховния касационенъ съдъ, противъ лицата отъ 

прокурорския надзоръ при същия съдъ, противъ председателите или членовете на 

апелативните съдилища и противъ лицата отъ прокурорския надзоръ при същите 

съдилища; 

 

2) на апелативните съдилища, общо събрание, когато се завеждатъ противъ 

председателите или членовете на областните съдилища, противъ лицата отъ прокуроския 

надзоръ при същите съдилища, противъ съдиите-следователи и противъ околийските 

съдии. 

 

Чл. 1124. Тъжби противъ съдии и покурори са подсъдни: 

 

1) на Върховния съдъ, общо събрание, когато се те повдигатъ противъ председателя, 

членовете или лицата отъ прокурорски надзоръ при Върховния съдъ и противъ 

председателите, членовете или лицата отъ прокурорския надзоръпри апелативните 

съдилища, и 

 

2) на апелативните съдилища, общо събрание, когато се те повдигатъ противъ 

председателите, членовете или лицата отъ покурорския надзоръ при окръжните съдилища, 

противъ съдебните следователи и мирови съдии. 

 

Чл. 921 (1125). Исковете се разглеждатъ въ публично заседание съ участието на 

прокурора. 

 

Чл. 1125. Тъжбите се разглеждатъ въ публично заседание съ участието на прокурора. 

 

Чл. 922 (1126). Производството по тези искове става по общите правила на 

съдопроизводството съ изключенията, които са предвидени въ тази глава. 

 

Чл. 1126. Производството на тъжбите става по общите правила на 

съдопроизводството съ онези изключения, които са предвидени въ настоящата глава. 

 

Чл. 923 (1127). Решенията на Върховния касационенъ съдъ са окончателни. Противъ 

решенията на апелативните съдилища могатъ да се подаватъ въззивни жалби предъ 

Върховния касационенъ съдъ, общо събрание, въ месеченъ срокъ отъ съобщаването на 

страните преписъ отъ решението. 

 

Чл. 1127. Решенията на Върховния съдъ са окончателни, а противь решенията на 

апелативните съдилища се подаватъ апелативни жалби предъ Върховния съдъ, общо 

събрание, въ двунеделенъ срокъ отъ съобщението на страните преписъ отъ решението. 

 

Чл. 924 (1128, 1129). Искове за вреди и загуби причинени отъ непарвилни или 

пристрастни действия на другите съдебни служители, се завеждатъ предъ съответните 

областни съдилища. 

 



За завеждане на подобни искове се изисква предварително разрешение отъ 

апелативния съдъ, съгласно членове 918 и 919 . 

 

Чл. 1128. Искове за вреди и загуби, причинени съ неправилни и пристрастни действия 

отъ другите съдебни чиновници, се предявяватъ предъ съдилищата, при които те служатъ. 

 

Чл. 1129. За заявяване исковете за вреди и загуби изисква се предварително 

разрешение отъ апелативния съдъ, съгласно чл. чл. 1118 - 1122 включително. 

 

Глава IV 

Туряне подъ запрещение 
 

Чл. 925 (1145). Молба за туряне едно лице подъ запрещение се подава въ областния 

съдъ по местожителството на това лице. Въ нея трябва да се изложатъ обстоятелствата, 

които показватъ слабоумието, умоповреждането или разточителностьта на лицето, чието 

туряне подъ запрещение се иска, и да се посочатъ свидетелите, които молительтъ иска да 

бъдатъ разпитани. При молбата се прилагатъ и всички писмени доказателства. 

 

Чл. 1145. Всяка молба за запрещение се подава въ окръжния съдъ. Въ нея трябвада са 

изложени обстоятелствата, които показватъ слабоумието или умоповреждането или 

разточителностьта. При нея се прилагать удостоверителните документи и се посочватъ 

свидетелите. 

 

Чл. 926 (1146). Съдътъ въ разпоредително заседание, като изслуша доклада на делото 

и заключението на прокурора постановява, щото роднинскиятъ съветъ, съставенъ съгласно 

постановленията на закона за настойничеството, да даде своето мнение за състоянието на 

умствените способности или разточителностьта на лицето, чието туряне подъ запрещение 

се иска. 

 

Чл. 1146. Като изслуша доклада на делото и заключението на прокурора, съда 

постановява, щото роднинския съветъ, съставенъ съгласно постановленията на закона за 

настойничеството да даде своето заключение за състоянието на умствените способности 

или разточителностьта на лицето, запрещението на което се иска. 

 

Чл. 927 (1147, ал. I). Следъ като роднинскиять съветъ представи своето мнение, 

председательтъ на съда нарежда да се връчатъ преписи отъ молбата за турянето подъ 

запрещение и отъ мнението на роднинския съдетъ на лицето, чието туряне подъ 

запрещение се иска: определя деня на съдебното заседание за разглеждане на делото и 

призовава страните и другите лица по делото за този день. 

 

Ако лицето, чието туряне подъ зпрещение се иска не се яви въ съда безъ уважителни 

причини, съдътъ, ако намери за нуждно, разпорежда за довеждането му въ съда. 

 

Чл. 1147. Молбата и заключението на родниския съветъ, се връчватъ на лицето, 

запрещението на което се иска, преди то да бъде разпитано. 

 



Ако разпитътъ и представените документи се окажатъ недостатъчни, и ако 

обстоятелствата могатъ да се доказватъ съ свидетeли, то съда постановява, ако има за това 

нужда, да се разпитать свидетелите по обикновения редъ. 

 

Съдътъ може, ако обстоятелствата го изискватъ, да постанови щото свидетелите да се 

разпитатъ въ отсъствието на лицето, запрещението на което се иска, но въ такъвъ случай 

при разпита на свидетелите може да присъствува единъ отъ членовете на роднинския 

съветъ, избранъ отъ последния. 

 

Чл. 928 (1147, ал. ал. II, III). Въ съдебното заседание, следъ доклада на делото, се 

извършва разпитъ на лицето, чието туряне подъ запрещение се иска. Ако разпитътъ и 

представените документи се окажатъ недостатъчни, съдътъ постановява да се разпитатъ 

посочените отъ молителя свидетели по ония обстоятелства, кото могатъ да се установятъ 

съ свидетели и които ще иматъ значение за решаване на делото. 

 

Съдътъ може, ако обстоятелствата го изискватъ, да постанови, щото свидетелите да се 

разпитатъ въ отсъствието на лицето, чието туряне подъ запрещение се иска, но въ такъъв 

случай при разпита на свидетелите може да присътствува единъ отъ членовете на 

роднинския съветъ, избранъ отъ този последния, или друго близко на ответника лице, 

назначено отъ съда. 

 

Ако намери за нуждно, съдътъ, по искане на страните, може да назначи едно или три 

вещи лица за даване заключение относително състоянието на умствените способности на 

лицето, чието туряне подъ запрещение се иска. 

 

Чл. 1147. Молбата и заключението на родниския съветъ, се връчватъ на лицето, 

запрещението на което се иска, преди то да бъде разпитано. 

 

Ако разпитътъ и представените документи се окажатъ недостатъчни, и ако 

обстоятелствата могатъ да се доказватъ съ свидетели, то съда постановява, ако има за това 

нужда, да се разпитать свидетелите по обикновения редъ. 

 

Съдътъ може, ако обстоятелствата го изискватъ, да постанови щото свидетелите да се 

разпитатъ въ отсъствието на лицето, запрещението на което се иска, но въ такъвъ случай 

при разпита на свидетелите можеда присъствтува единъ отъ членовете на роднинския 

съветъ, избранъ отъ последния. 

 

Чл. 929. Ако следъ разпита на лицето, чието туряне подъ запрещение се иска, съдътъ 

намери, че делото ще трябва по някоя причина да се отложи за друго съдебно заседание, 

той ако счита за нуждно, назначава единъ времененъ попечитель, който да се грижи за 

личностьта и имотите на казаното лице. 

 

Чл. 930 (1148). Противъ решението на съда, съ което се допуска или не се допуска 

турянето подъ запрещение, може да се подава въззивна жалба отъ страните по делото по 

общия редъ. 

 

Чл. 1148. Запретения може да подаде възивъ срещу постановлението на съда, съ което 



се допуска запрещението. Въззива се подава противъ лицето, което е искало запрещението. 

 

Лицето, което е искало запрещението, може да подаде тоже въззивъ срещу съдебното 

постановление, като подаде въззива противъ лицето запрещението на което се иска. 

 

Чл. 931 (1149). Ако решението на съда, съ което се допуска турянето подъ 

запрещение, не е обжалвано, или ако това решение е потвърдено отъ апелативния съдъ, въ 

такъвъ случай на турения подъ запрещение се назначава настойникъ и поднастойникъ, 

съгласно съ закона за лицата, и за това се съобщава на нотариуса по местожителството на 

турения подъ запрещение. 

 

Чл. 1149. Ако решението, което допуска запрещението, не е обжалвано или ако 

решението е потвърдено отъ апелативния съдъ, то на запретения се назначава настойникъ 

и поднастойникъ, съгласно закона за настойничеството. 

 

Чл. 932 (1151). Въ решението си, съ което туря едно лице подъ ограничено 

запрещение, съгласно чл. 115 отъ закона за лицата, съдътъ назначава единъ попечитель 

който да се грижи за интересите на това лице при извършване на актовете, по отношение 

на които то е обявено отъ съда за неспособно само да ги извършва. 

 

Решението на съда за поставяне едно лице подъ пълно или ограничено запрещение, 

както и определението за назначаване времененъ попечитель, се залепваа на определеното 

за обявленията място въ съдилището и, по искане на лицето, по чиято молба то е 

постановено, се съобщава на нотариуса по местожителство на турения подъ запрещение въ 

седмодневенъ срокъ отъ деня на постановяването му. 

 

Чл. 1151. Решението, съ което се забранява на някого да се съди, да се помирява, да 

заема пари, да получава пари, да отчуждава или ипотекира недвижими имоти, се залепя въ 

съдилището и се съобщава на нотариуса по искането на лицето, което е искало това 

ограничено запрещение, въ десетдневенъ срокъ, отъ деня на постановяването му. 

 

Чл. 933 (1150). Производството по отменяването на запрещението е същото, както и 

при допускането му. 

 

Чл. 1150. Молбите за вдигане запрещението се произвеждатъ и решаватъ по същия 

редъ, както и молбите за установлението му. 

 

Глава V 

За постановленията на роднинския съветъ 
 

Чл. 934 (1131). Въ всички случаи, когато постановленията на роднинския съветъ не са 

взети едногласно, мнението на векиго отъ членовете се отбелязва въ протокола. 

 

Настойникътъ, поднастойникътъ и попечительтъ, а също и всеки членъ на роднинския 

съветъ може да обжалва предъ областния съдъ взетото постановление. Жалбата се счита 

подадена противъ членовете на съдета, които са съгласни съ постановлението. 



 

Чл. 1131. Въ всичките случаи, когато постановленията на роднинския съветъ са 

станали не едногласно, мнението на векиго отъ членовете се бележи въ протокола. 

 

Настойникътъ, поднастойникътъ и попечительтъ, а тъй също и всеки членъ на съвета 

могатъ да обжалватъ предъ окръжния съдъ станалото постановление; те подаватъ своята 

жалба срещу членовете на съвета, които са съгласни съ постановлението. 

 

Чл. 935 (1133). Въ всички случаи, когато постановлението на роднинския съветъ 

трябва да се потвърди отъ областния съдъ, делото се изпраща отъ околийския съдия въ 

областния съдъ. 

 

Чл. 1133. Въ всичките случаи, когато постановлението на роднинския съдветъ трябва 

да се потвърди отъ окръжния съдъ делото се изпраща отъ мировия съдия въ окръжния 

съдъ. 

 

Чл. 936 (1134, 1135). Въ предвидените въ чл. чл. 934 и 935 случаи областниятъ съдъ се 

произнася въ разпоредително заседание, като утвърдява или не утвърдява постановлението 

на съвета. 

 

Определенията на съда по чл. чл. 934 и 935 не подлежатъ на обжалване. 

 

Чл. 1134. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Съдътъ постановява своето 

определение, като утвърдява или не утвърдява постановлението на съвета. 

 

Чл. 1135. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на съда може да се 

обтъжи съ частна жалба. 

 

Глава VI 

Производство по откриване на наследство 
 

ДЯЛЪ I 

Запечатване имуществото, което е останало следъ 

умрелия 
 

Чл. 937 (1152). Имуществото, което е останало следь умрелия, се запечатва въ 

установените отъ закона случаи отъ околийския съдия, а тамъ, гдето няма такъвъ, отъ 

кмета. 

 

Кметътъ следъ извършване на запечатването веднага изпраща на околийския съдия, 

въ участъка на който се намира запечатаното имущество, протокола за запечатването и 

всички други книжа, които са намерени при неговото извършване. 

 

Чл. 1152. Имуществото, което е останало следъ умрелия, се запечатва отъ мировия 



съдоия или неговия заместникъ, когато това трябва да се извърши. 

 

Чл. 938 (1153). Запечатване на имуществото, което е станало следъ умрелия, може да 

иска: 

 

1) всеки, който претендира да има право на наследство или който заявява, че е 

съдружникъ въ наследствените имоти; 

 

2) всеки кредиторъ, който е снабденъ съ изпълнителенъ листъ срещу умрелия; 

 

3) лицата, които са живели съ умрелия; слугите му; прокурорътъ; околйскиятъ съдия и 

кметътъ въ случая, когато отсъствуватъ било преживелиятъ съпругъ, било всичките 

наследници или някой отъ тяхъ. 

 

Чл. 1153. Запечатване на имуществото, което е останало следъ умрелия, може да иска: 

 

1) всеки, който претендира да има право на наследство, или - че е съдружникъ въ 

наследствените имоти; 

 

2) всеки кредиторъ, който е снабденъ съ изпълнителенъ листъ срещу умрелия; 

 

3) лицата, които са живели съ умрелия, слугите му, прокурорътъ мировиятъ съдия и 

кметътъ - въ случая, че отсъствуватъ било преживелия съпругъ, било всичките наследници 

или единъ отъ тяхъ. 

 

Чл. 939 (1154). Непълнолетните, но освободени отъ настойничество лица, които 

претендиратъ, че иматъ право върху наследството, и непълнолетните, но освободени отъ 

настойничество кредитори, могатъ сами, безъ съгласието на своите попечители, да искатъ 

запечатването (чл. 106 отъ закона за настойничеството ). 

 

Но ако те са непълнолетни, неосвободени отъ настойничество и няматъ настойникъ, 

или пъкъ ако настойникътъ имъ отсъствува, запечатването може да се поиска отъ техните 

роднини, а също и отъ прокурора, околйския съдия или кмета. 

 

Чл. 1154. Лицата, които претендиратъ да иматъ право върху наследството, и 

кредиторите, които са непълнолетни, но освободени отъ настойничество, могатъ да искатъ 

запечатването, безъ присътствието на своите попечители (чл. 106 отъ закона за 

настойничеството ). 

 

Но ако те са непълнолетни, неосвободени отъ настойничество и няматъ настойникъ, 

или пъкъ ако настойникътъ имъ отсъствува, то запечатването може поиска всеки от 

техните роднини, както и прокурора, мировия съдия и кмета. 

 

Чл. 940 (1155). Протоколътъ за запечатването трябва да съдържа: 

 

1) датата на запечатването; 

 



2) причините за запечатването; 

 

3) името, презимето, занятието и местожителството на лицето, по искането на което 

става запечатването; 

 

4) постановлението, ако такова има, съ което се разрешава запечатването; 

 

5) означаване на страните, ако са се явили при запечатването, и техните заявления; 

 

6) означение на запечатаните помещения, каси, чекмеджета, сандъци и пр.; 

 

7) кратко описание на незапечатаните предмети. 

 

Протоколътъ за запечатване, освенъ отъ околийския съдия или кмета, който извършва 

запечатването, се подписва и отъ присъствувалите страни. 

 

Чл. 1155. Протоколътъ за запечатването трябва да съдържа: 

 

1) датата на запечатването; 

 

2) причините за запечатването; 

 

3) името, прякора, занятието и местожителството на лицето, по искане на което става 

запечатването, ако има такова; 

 

4) постановлението, ако такова има, съ което се разрешава запечатването; 

 

5) означаване, че страните са се явили, и техните заявления; 

 

6) означаване местата и сандъците, отвърстията на които са запечатани, и 

 

7) кратко описание на незапечатаните предмети. 

 

Чл. 941 (1156, 1157). По искане на заинтересуваната страна, околйскиятъ съдия или 

кметътъ, преди да започне запечатването, трябва да потърси, има ли завещание, за 

съществуването на което му е заявено. 

 

Ако при запечатването околйскиятъ съдъия или кметътъ намери завещание или други 

запечатани въ пликъ книжа, той описва въ протокола за запечатването външния имъ видъ, 

печатите и подписа върху плика, ако такива има. Пликътъ, въ който се намиратъ тези 

книжа, се подписва отъ съдията или кмета, а също и отъ страните, ако присъстуватъ при 

извъшване на запечатването. 

 

Чл. 1156. Ако при запечатването се намери завещание или други запечатани книжа, то 

мировия съдия описва външния имъ видъ, печата и подписа, ако има такива, подписва 

плика заедно съ страните, ако те умеятъ да пишатъ, и определя деня, когато той ще 

предаде пакета на председателя на окръжния съдъ; за всичко това той ще забележи въ 



протокола който се подписва и отъ страните, а въ случай че откажатъ да подпишатъ, 

забелязва това отказване въ протокола. 

 

Чл. 1157. По искането на всяка заинтересувана страна, мировиятъ съдия, преди да 

захване запечатването, трябва да потърси има ли завещание, за съществуването на което 

му е заявено и, ако намери такова, постъпва по изложения въ горния членъ начинъ. 

 

Чл. 942 (1158, 1159). Въ определенъ отъ него день, въ присътствието на призованите 

за това страни, околийскиять съдия разпечатва и описва намерените запечатани книжа, за 

които не е установено, че принадлежатъ на трети лица. Ако тези книжа се отнасятъ до 

наследството околйскиятъ съдия ги запазва въ касата на съдилището. Неявяването на 

призованите страни не спира разпечатването. 

 

Ако отъ надписите върху пликовете се вижда или отъ други писмени доказателства се 

установява, че намерените запечатани книжа принадлежатъ на трети лица, околийскиятъ 

съдия призовава тези последните да присъствуватъ при тяхното разпечатване. Неявяването 

на третите лица не спира извършването на разпечатването. Ако книжата не се отнасятъ до 

наследството, околйсиятъ съдия ги предава срещу разписка върху протокола за 

запечатването на лицата, на които принадлежатъ; ако ли пъкъ тези последните не са се 

явили при разпечатването книжата отново се запечатватъ и се предаватъ при поискване на 

лицата, на които принаделжатъ. 

 

Чл. 1158. Въ определения день мировия съдия, безъ да призовава някого, предава 

намерените запечатани пакети на председателя на окръжния съдъ, който, ако няма надписи 

на тяхъ или други писмени доказателства, които показватъ, че те принадлежатъ на трети 

лица, разпечатва ги и описва вида имъ и заповедва са се пазятъ въ съдилището, ако се 

отнасятъ до наследството. 

 

Чл. 1159. Ако отъ надписите на запечатаните пакети или отъ други някои писмени 

доказателства, се вижда, че те принадлежатъ на трети лица, то председательтъ на съда се 

разпорежда за призоваването на тези трети лица да присъствуватъ при рацзпечатването 

имъ. Неявяването на призованите трети лица въ определеиня день не спира 

разпечатването; и, ако пакетите не се отнасять до наследството, те имъ се предаватъ, безъ 

да се обявява съдържанието имъ, или отново се запечатватъ да имъ се предадатъ при първо 

поискване. 

 

Чл. 943 (1161). Запечатването не се допуска, когато описътъ на останалото следъ 

умрелия имущество е свършенъ, освенъ ако описътъ е обжалванъ и има заповедь отъ съда 

за запечатване. 

 

Ако запечатването се поиска презъ времето, когато се съставя описътъ, в такъвъ 

случай се запечатватъ само неописаните предмети. 

 

Чл. 1161. Когато описътъ е свършенъ, то запечатването не се допуска, освенъ ако 

описътъ е обжалванъ и има заповедь отъ съда за запечатване. 

 

Ако запечатването се поиска въ времето, когато се съставя описа, то се запечатватъ 



само не описаните неща. 

 

Чл. 944 (1162). Ако не се намери движимо имущество, съдията или кметътъ съставя за 

това протоколъ. 

 

Ако между предметите се намерятъ и такива, които са потребни за употреблението на 

останалите въ къщи лица, или върху които не може да се тури печатъ, околийскиятъ съдия 

или кметътъ ги описва накратко въ протокола, безъ да ги запечатва. 

 

Чл. 1162. Ако не се намери движимо имущество, то съдията съставя за това 

протоколъ. 

 

Ако между нещата се намерятъ и такива, които са потребни за употреблението на 

останалите въ къщи лица, или върху които не може да се тури печатъ, то мировия съдия на 

кратко го описва въ протокола. 

 

Чл. 945 (1160). Ако при запечатването се срещнатъ някои препятствия или 

затруднения, околийскиятъ съдия или кметътъ може да поиска съдействие на местните 

полицейски власти. 

 

Чл. 1160. Ако при запечатването се срещатъ някои препятствия или затруднения, 

мировия съдия може да поиска съдействие отъ ближайшите правителствени публични 

власти, като извести за това и председателя на съда. 

 

Чл. 946 (1173а). Действията на околийския съдия или на кмета по запечатването 

могатъ да се обжалватъ чрезъ околйския съдия предъ областния съдъ въ седмодневенъ 

срокъ отъ извършването на запечатването. Определението на областиния съдъ не поделжи 

на обжалване. 

 

Чл. 1173а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Възраженията на заинтересуваните по 

действията на мировия съдия или председателя на съда се разрешаватъ отъ съдилищата съ 

определение, което може да бъде обтъжено съ частна жалба. 

 

ДЯЛЪ II 

Разпечатване и описъ 
 

Чл. 947 (1164). Разпечатването и описътъ се извършватъ отъ околйския съдия най-

рано три дена следъ погребението на умрелия, ако запечатването е станало преди 

погребението, и най-рано три дена следъ запечатването, ако то е станало следъ 

погребението, освенъ ако по неотложни причини, които трябва да бъдатъ обозначени въ 

определението на околйския съдия, те трябва да се извършатъ още по-рано. 

 

(Нова алинея: З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) Околйскиятъ съдия може да натовари 

общинския кметъ да извърши разпечатването. Протоколътъ съставенъ по този случай отъ 

кмета, се изпраща веднага на околийския съдия. 

 



Чл. 1164. Разпечатването и описа (инвентаръ) могатъ да станатъ само три дни следъ 

погребението на умрелия, ако запечатването е станало преди погребението, и три дни 

подиръ запечатването, ако то е станало следъ погребението, освенъ ако окръжния съдъ е 

постановилъ другояче по нетърпящи отлагане причини, които трябва да бъдатъ 

обозначени въ постановлението. 

 

Чл. 948 (1165). Ако някои отъ наследниците са непълнолетни, разпечатването не се 

извършва, докато не имъ се назначи настойникъ. 

 

Чл. 1165. Ако наследниците или някои отъ тяхъ са непълнолетни или неосвободени 

отъ настойничество, разпечатването не се извършва, до когато имъ се не назначи 

настойникъ или не се освободятъ отъ настойничество. 

 

Чл. 949 (1166). Всеки, който има право да иска запечатването, има право да иска отъ 

околийския съдия и разпечатването, съ изключение на лицата, които са живели съ 

умрелия, а също и на слугите му. 

 

Чл. 1166. Всеки, който има право да иска запечатването, има право да иска и 

разпечатването, съ изключение на лицата, които са живели съ умрелия, както и слугите му 

(чл. 1155, п. 3). 

 

Чл. 950 (1167). Съпругътъ на умрелия, изпълнительтъ на завещанието, универсалните 

и частни заветници и лицата, които са правили възражения при запечатването, могатъ да 

присъствуватъ при разпечатването и описа лично или чрезъ представитель. По вазимно 

съгласие те могатъ да назначатъ едно или три вещи лица за оценка на описаните предмети; 

ако ли подобно съгласие не се постигне, вещите лица се назначаватъ отъ околийския 

съдия. 

 

Чл. 1167. Съпруга на умрелия, изпълнителя на завещанието, заветниците както 

универсални, тъй и частни, и предявившите възражения могатъ да присъсвуватъ при 

разпечатването и описа лично или чрезь представитель и по взаимно съгласие да назначатъ 

едно или три вещи лица за оценение описаните неща; ако ли пъкъ не могатъ да се 

съгласятъ, то вещите лица се назначаватъ отъ съдията. 

 

Чл. 951 (1168, 1169). Разпечатването става постепенно споредъ описа, като следъ 

всяко заседание печатите се турятъ отново. 

 

Ако се намерятъ книжа и предмети, които не принадлежатъ къмъ наследството, а на 

трети лица, които си ги искатъ, те се предаватъ на правоимащите; ако предаването не може 

да стане незабавно поради това, че тези книжа трябва да се опишатъ, това се отбелязва въ 

протокола за разпечатването, а не въ описа. 

 

Чл. 1168. Разпечатването става постепенно споредъ описа; следъ всяко заседание 

печатите се турятъ отново. 

 

Чл. 1169. Ако се намерятъ книжа и предмети, които не принадлежатъ къмъ 

наследството, а трети лица ги искатъ, то те се предаватъ по принадлежность; ако не е 



възможно да се предадатъ незабавно и трябва да се опишатъ, то се забелязва въ протокола 

за разпечатването, а не въ описа. 

 

Чл. 952 (1170). Ако причината за запечатването се прекрати преди или при 

запечатването, въ такъвъ случай разпечатването се извършва безъ описъ. 

 

Чл. 1170. Ако причината за запечатването се прекрати преди или при разпечатването, 

то разпечатването става безъ описание. 

 

Чл. 953 (1171). Описъ могатъ да искатъ ония лица, които иматъ право да искатъ 

разпечатването. 

 

Чл. 1171. Описъ могатъ дъ искатъ тези, които иматъ право да искатъ разпечатването. 

 

Чл. 954 (1172). Описътъ трябва да стане въ присътствието: 

 

1) на преживелия съпругъ; 

 

2) на предполагаемите наследници; 

 

3) на изпълнителя на завещанието, ако такова е било намерено, и 

 

4) на надарените, универсалните и частни заветници, било съ право на собственость, 

било съ право на ползуване. 

 

Чл. 1172. Описътъ трябва да стане въ присъствието: 

 

1) на преживелия съпругъ; 

 

2) на предполагаемите наследници; 

 

3) на изпълнителя на завещанието, ако такова се е намерило, и 

 

4) на надарените, универсалните и частни заветници, било съ право на собственость, 

било съ право на ползуване. 

 

Чл. 955 (1173а). Действията на околийския съдия по разпечатването и описа могатъ да 

бъдатъ обжалвани предъ областния съдъ въ седмодневенъ срокъ отъ извършването на 

разпечатването и описа. 

 

Постановените по този поводъ определения на областния съдъ не подлежатъ на 

обжалване. 

 

Чл. 1173а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Възраженията на заинтересуваните по 

действията на мировия съдия или председателя на съда се разрешаватъ отъ съдилищата съ 

определение, което може да бъде обтъжено съ частна жалба. 

 



Глава VII 

За правата на наследника по описъ 
 

Чл. 956 (1174). Наследникъ, който до приемане на наследството, съгласно по 

постановленията на закона за наследството, желае да получи разрешение за продаване на 

движимо имущество, което принадлежи къмъ наследството, трябва да подаде молба за 

това въ областния съдъ, въ областьта на който се е открило наследството. 

 

Чл. 1174. Наследникътъ, който желае, до приемането на наследството и съгласно съ 

постановленията на закона за наследството, да получи разрешение за продаване движимо 

имущество, което принадлежи на наследството, трябва да подаде молба въ окръжния съдъ 

въ окръга на който се е открило наследството. 

 

Чл. 957 (1175). Ако въпросътъ е за продань на недвижимъ имотъ, който принаделжи 

къмъ наследството, наследникътъ по описъ подава въ областния съдъ молба, въ която 

посочва недвижимия имотъ, проданьта на който се иска, като прилага къмъ нея и нуждния 

документъ за правото на собственость върху имота. Съдътъ, преди да разреши проданьта, 

назначава вещо лице, което да направи огледъ и оценка на недвижимия имотъ. 

 

Чл. 1175. Ако въпросътъ е за продань на недвижимъ имотъ, който принаделжи на 

наследството, то наследникътъ по описъ подава въ окръжния съдъ молба, въ която се 

означаватъ тези недвижимости. 

 

(Изменена: З. отъ 16 юний 1922 год.) Съдътъ постановява определение, съ което, 

преди всичко предписва да стане огледъ и оценение на недвижимия имотъ отъ вещо лице, 

назначено отъ съда. 

 

Чл. 958 (1176). Следъ заключението на вещото лице съдътъ разрешава проданьта. Въ 

определението, съ което разрешава проданьта, съдътъ трябва да посочи: 

 

1) името, презимето, занаятието и местожителството на наследодателя и на 

наследника, по молбата на когото се разрешава проданьта; 

 

2) вида, размера, границите и местонахождението на недвижимия имотъ; 

 

3) оценката на този последния, и 

 

4) документи за правото на собственость върху същия. 

 

Чл. 1176. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Следъ заключението на вещото лице, 

съдът разрешава проданьта. 

 

Тази продань става по правилата за делбата на наследство и за публичната продань. 

 

Наследникътъ по описъ ще се счита, че го е приелъ направо, ако той е продалъ 

недвижимия имотъ не по установените въ настоящата глава правила (чл. 227 отъ закона за 



наследството ). 

 

Чл. 959 (1177). Разрешената отъ съда проданъ на движимъ или недвижимъ имотъ се 

извършва по правилата, установени за публичната продань на подобенъ родъ имоти. 

 

Чл. 1177. Ако въпросътъ е за продань принадлежащи къмъ наследството движимости 

и на ренти, то тази продань става споредъ правилата, предписани за проданьта на подобенъ 

родъ имотъ; въ противенъ случай, наследникът по описа ще се счита, че го е приелъ 

направо (чл. 228 от закона за наследството ). 

 

Чл. 960 (1178, 1179). Събраната отъ проданьта на движимото имущество сума се 

разпределя, споредъ установените въ чл. чл. 851 - 855 на този законъ правила, между 

кредиторите, които са наложили запоръ върху нея или върху продадените предмети. 

 

Събраната сума отъ проданьта на недвижимия имотъ се разпределя между 

кредиторите по реда на привилегиите и ипотеките. 

 

Чл. 1178. Събраната сума отъ проданьта на движимото имущество се разделя по 

съразмерность между кредиторите които са наложили секвестъръ върху нея, по правилата 

предписани въ главата за разпределение на събраната сума между няколко взискатели (чл. 

чл. 1064 - 1071). 

 

Чл. 1179. Събраната сума отъ проданьта на недвижимия имотъ се разделя по реда на 

привилегиите и ипотеките. 

 

Чл. 961 (1180, 1181). Заемодавецъ или другъ заинтересуванъ, който желае да задължи 

наследника по описъ да даде поръчителство (чл. 229 отъ закона за наследството ), поканва 

го чрезъ нотариуса да направи това. 

 

Въ течение на една седмица отъ деня на връчването на тази покана наследникътъ е 

дълженъ да представи това поръчителство въ съда, въ областьта на който се е открило 

наследсто, по реда, педвиденъ въ този законъ за приемане на съдебно поръчителство (чл. 

чл. 404 - 410). 

 

Чл. 1180. Заемодавецътъ или друго заинтересувано лице което желае да задължи 

наследника по описъ да даде поръчителство (чл. 229 отъ закона за наследството ), 

призовава го чрезъ нотариуса да направи това. 

 

Чл. 1181. Въ течение на една неделя, отъ деня на съобщението на това призоваване, 

наследникътъ е дълженъ да представи това поръчителство въ съда, въ окръга на който 

наследството се е открило, по реда, предписанъ за премането на поръчителството (чл. чл. 

576 - 585). 

 

Чл. 962 (1182). За даване сметка отъ наследника по описъ (чл. 225 отъ закона за 

наследството ) се пазятъ правилата, предвидени въ този законъ въ главата за даване 

сметка. 

 



Чл. 1182. За даване сметка отъ наследника по описъ (чл. 225 отъ закона за 

наследството) се пазятъ правилата, предписани въ главата за даване сметка. 

 

Чл. 963 (1183). Исковете на наследника по описъ срещу наследството се предявяватъ 

противъ другите наследници, а ако такива няма, или пъкъ ако исковете се предявяватъ отъ 

всичките наследници, въ такъвъ случъ тези искове трябва да се предявятъ противъ единъ 

попечитель на наследството по описъ, който се назначава по същия редъ, както и 

попечительтъ на незаето наследство. 

 

Чл. 1183. Исковете на наследника по описъ срещу наследството се заявяватъ противъ 

другите наследници; а, ако такива няма, или пъкъ исковете се захващатъ отъ всичките, то 

тези искове трябва да се заявятъ противъ единъ попечитель на наследството по описъ, 

който се назначава по същия редъ, както и попечителя на незаетото наследство. 

 

Чл. 964 (1183а). Определенията на областния съдъ за които е речъ въ тая глава, 

могатъ да бъдатъ обжалвани предъ апелативния съдъ, определенията на които въ случая не 

подлежатъ на обжалване. 

 

Чл. 1183а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определенията на окръжния съдъ по тая 

глава могатъ да бъдатъ обтъжени съ частна жалба. 

 

Глава VIII 

Продань на недвижими имоти, които принадлeжатъ на 

непълнолетни 
 

Чл. 965 (1136). Продань на недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, 

се допуска съ разрешение оть околийския съдия. Молбата, съ която се иска разрешение за 

извършване на проданьта, се подава отъ родителя упражняващъ родителска власть, или 

отъ настойника, по решение на роднинския съветъ, или отъ непълнолетния и попечителя 

му. Въ нея трябва да бъдатъ посочени имотите и тяхната приблизителна стойность. Къмъ 

молбата трябва да бъдатъ представени документите за правото на собсвеность върху тези 

имоти. 

 

Разрешение отъ околйиския съдия не е нуждно, ако имотите принадлежатъ въ същото 

време и на пълнолетни, и ако проданьта се иска отъ последните за делба. Въ този случай 

трябва да се подаде молба за делба. 

 

Чл. 1136. (Измененъ: З. отъ 12 декемврий 1925 год.) Продань на недвижими имоти, 

които принаделжатъ на непълнолетни се допуска съ разрешение отъ окръжния съдъ. 

Искането трябва да бъде направено отъ родителя, упражняващъ родителска власть, или 

отъ настойника, по решение на роднинския съветь или отъ непълнолетния и попечителя 

му. Заедно съ искането трябва да бъдатъ укаани имотите и тяхната приблизителна 

стойность. 

 

Разрешение отъ окръжния съдъ не е нуждно, ако имотите принадлежатъ въ същото 



време и на пълнолетни и ако проданьта се иска отъ последните за делба. Въ този случай се 

постъпва съгласно правилата за делба на наследство. 

 

Чл. 966 (1136а). Проданьта може да бъде извършена по доброволно съгласие. За това, 

обаче, се изисква разрешение отъ околийския съдия и одобряване отъ същия постигнатото 

съгласие за проданьта. Молбата до съда за едното и другото може да бъде направена и 

едновременно. 

 

Съдътъ одобрява постигнатото съгласие само следъ като се удостовери чрезъ разпитъ 

на заинтересуваните и по другъ подходящъ начинъ, какъвто намери за добре, че то е явно 

полезно за непълнолетния и че при публична продань не би се получила по-добра цена. 

 

Прехвърлянето на недвижимите имоти върху купувача се позволява, следъ като 

определението на съда, съ което постигнатото съгласие е одобрено, влезе въ законна сила. 

 

Чл. 1136а. (Новъ чл.: З отъ 12 декемврий 1925 год.) Проданьта може да бъде 

извършена по доброволно съгласие тя обаче няма сила, освенъ, ако постигнатото съгласие 

бъде одобрено отъ окръжния съдъ. Искането проданьта да се извърши по доброволно 

съгласие и искането съдътъ да одобри постигнатото съгласие могатъ да бъдатъ направени 

и заедно. 

 

Съдътъ одобрява постигнатото съгласие само следъ като се удостовери, чрезъ разпитъ 

на заинтересуваните и по другъ подходящъ начинъ, какъвто намери за добре, че то е явно 

полезно за непълнолетния и че при публична продань не би се получила по-добра цена. 

 

Прехвърлянето на недвижимите имоти върху купувача се позволява следъ като 

определението на съда, съ което постигнатото съгласие е одобрено, влезе въ законна сила. 

 

Чл. 967 (1136б). Определението на съда, съ което се разрешава или не разрешава 

проданьта (чл. 965), може да бъде обжалвано по въззивенъ редъ. По същия редъ може да 

бъде обжалвано и определението на съда по чл. 966 . Определението на въззивната 

инстанция не подлежи на обжалване. 

 

Чл. 1136б. (Новъ чл.: З отъ 12 декемврий 1925 год.) Определенията на съда, съ които 

се разрешава или не разрешава проданьта (чл. 1136), могатъ да бъдатъ обтъжени по 

въззивенъ редъ. По същия начинъ могатъ да бъдатъ обтъжени и определенията на съда по 

чл. 1136а . Определенията на въззивната инстанция не подлежатъ на обжалване. 

 

Чл. 968 (1137). Когато проданьта не може да стане по доброволно съгласи, било 

защото съдътъ не дава разрешение за такава продань, било защото подобно съгласие не е 

постигнато, или пъкъ защото постигнатото съгласие не е одобрено отъ съда, тогава 

недвижимите имоти, по искане на когото и да било отъ заинтересуваните, се предаватъ отъ 

надлежния съдия-изпълнитель. 

 

Чл. 1137. (Изменена ал.: З. отъ 12 декемврий 1925 год.) Въ случаите, когато проданьта 

не става по доброволно съгласие, било защото такава продань не е разрешена, или 

съгласието не е постигнато, или постигнатото не е одобрено отъ съда, недвижимите имоти, 



по искане на някоя отъ страните, се продаватъ отъ надлежния съдебенъ приставъ. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 12 декемврий 1925 год.) Ако недвижимите имоти се намиратъ въ 

няколко съдебни окръзи, съдътъ, иска отъ надлежните окръжни съдилища да определятъ 

съдебния приставъ, който ще извърши проданьта на находящите се въ техния окръгъ 

недвижими имоти. 

 

Чл. 969 (1138). Определението, съ което се позволява публична продань, трябва да 

съдържа: 

 

1) името, презимето, занятието и местожителството на непълнолетния на неговия 

настойникъ и поднастойникъ; 

 

2) вида, границите и местонахождението на недвижимите имоти; 

 

3) първоначалната оценка на всеки единъ отъ тяхъ, и 

 

4) документите за правото на собственость върху тяхъ. 

 

Първоначалната цена се определя отъ съда възъ основа на събраните отъ него 

сведения или по оценка на едно или три вещи лица. 

 

Чл. 1138. (Измененъ: З. отъ 12 декемврий 1925 год.) Определението, което позволява 

публичната продань, трябва да определя първоначалната цена на всякой недвижимъ 

имотъ, който ще се продава и условията на проданьта. Първоначалната цена се определя 

отъ съда възъ основа на събраните отъ него сведения или по оценка на едно или три веща 

лица. 

 

Чл. 970 (1144). Заинтересуваната страна представя преписъ отъ определението на 

съда, съ което се разрешава проданьта, на надлежния съдия-изпълнитель съ молба да 

извърши проданьта на посочените въ опеделението недвижими имоти, намиращи се въ 

неговия участъкъ. 

 

Съдията-изпълнитель, възъ основа на предсавеното му определение на съда, съставя 

нуждното обявление за проданьта и определя деня на нейното извършване като при по-

нататъшните си действия се ръководи отъ правилата, установени за публичната продань, и 

като спазва особените правила, предвидени въ тази глава. 

 

Чл. 1144. (Измененъ: З. отъ 12 декемврий 1925 год.) При проданьта отъ съдебния 

приставъ на недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, пазятъ се 

установените правила за публичната продань, които не противоречатъ на гореизложените. 

 

Чл. 971 (1142). Лицето, което е молило за извършване на проданьта, присъствува при 

извършването й, като му се съобщава деньтъ, мястото и часътъ за наддаването две седмици 

по-рано и като се предупреждава, че ако не се яви, проданьта пакъ ще се извърши. 

 

Чл. 1142. Поднастойникътъ на непълнолетния се призовава да присъствува при 



извършването на поданьта; за тая цель, деньтъ, мястото и часътъ за наддаването 

съобщаватъ му се единъ месеъ по-рано, съ уведомление, че, ако не се яви проданьта пакъ 

ще се извърши. 

 

Чл. 972 (1143). Ако въ назначения за проданьта день не се явятъ наддавачи, които да 

предложатъ по-висока цена отъ първоначалната, съдътъ може да реши да се произведе 

нова продань, съгласно чл. 831 отъ този законъ. 

 

Чл. 1143. Ако въ назначения денa за проданьта не се явятъ наддавачи, които да 

предложатъ по-висока цена отъ първоначалната, съдътъ може да реши да се продаватъ 

имотите и по-долу отъ оценението имъ; въ такъвъ случай наддаванията се отлагатъ за 

единъ определенъ отъ съда срокъ, който не може да бъде по-късъ отъ петнадесетъ дена. 

 

Това наддаване се обявява, както е казано по-горе, най-малко осемь дни преди 

наддаването. 

 

Глава IХ 

Делба на наследство 
 

Чл. 973. Останалите седъ смъртьта на едно лице имоти могатъ да бъдатъ поделени 

между неговите наследници доброволно или по съдебенъ редъ. 

 

Чл. 974 (1184а, 1184б). Доброволната делба на движими имоти съ стойность по-

голяма отъ 10.000 лева, както и на недвижими имоти, за да има сила, трябва да бъде 

направена писмено и подписите на участуващите въ нея лица да бъдатъ заверени по 

нотариаленъ редъ. 

 

Когато въ доброволната делба участуватъ недееспособни или отсътствуващи, тя, за да 

има сила спрямо тяхъ, трябва предаврително да се одобри отъ съда. Съдътъ одобрява 

делбата, следъ като се удостовери, че тя е явно полезна за недееспособния или за 

отсъствуващия. Възъ основа а утвърдения отъ съда проектъ се съставя договоръ за 

делбата, като подписите на участуващите лица се заверяватъ по нотариаленъ редъ. 

 

Чл. 1184а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Доброволната делба, когато се отнася за 

цялото наследство или за имоти отъ него съ стойность по-голяма отъ 10.000 лева, или 

когато се отнася за недвижими имоти, колкото и да са те, за да има сила, трябва да бъде 

направена писмено и подписите на участвуващите да бъдатъ заверени по нотариаленъ 

редъ. 

 

Чл. 1184б. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато въ доброволната делба участуватъ 

малолетни или отсъствуващи, делбата, за да има сила спрямо тяхъ, трябва, освенъ това, да 

бъде одобрена отъ съда. Съдътъ одобрява такива делби, следъ като се удостовери, чрезъ 

утвърдено по надлежния редъ постановление на роднинския съветъ или чрезъ специално 

за тая делба определение на окръжния съдъ, ако няма роднински съветъ, че тя е явно 

полезна за малолетния или отсъствуващия. 

 



Чл. 975 (1184, ал. I, II). Делбата за наследство се извършва по съдебенъ редъ когато 

някой отъ наследниците поиска такава. Предявяването и разглеждането на такъвъ искъ 

става по общия редъ съ спазване на установените въ тази глава особени правила. 

 

Къмъ исковата молба трябва да бъдатъ приложени: 

 

1) удостоверение за смъртьта на наследодателя и за неговите законни наследници; 

 

2) удостоверение отъ надлежното общинско управление за останалите следъ смъртьта 

на наследодателя имоти и другите доказателства за същите; 

 

3) нуждното число преписи отъ нея и отъ приложенията й за връчване на останалите 

наследници. 

 

Чл. 1184. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато наследниците не се разделятъ 

доброволно, делбата на наследството се извършва по съдебенъ редъ. 

 

Искътъ за това се заявява отъ когото и да е отъ заинтересуваните. 

 

Всеки отъ участвуващите може, до първото по делото заседание, да посочи имотите, 

които той иска да се делятъ като останали отъ наследодателя, но невписани въ молбата на 

ищеца. 

 

Завеждането на иска и посочването на имотите, невписани въ молбата на ищеца, става 

съ писмени молби, преписи отъ които се връчватъ на останалите участвуващи. 

 

Чл. 976 (1184, ал. ал. III, IV). Всеки отъ останалите сънаследници може въ 

двуседмиченъ срокъ отъ получаването на преписа отъ молбата за делба да подаде въ съда 

писменъ отговоръ, въ който е дълженъ да направи възраженията си, ако има такива, 

противъ правото на някого отъ сънаследниците да участвува въ делбата и да посочи, кои 

отъ невписаните въ молбата на ищеца имоти трябва да се прибавятъ къмъ наследствената 

маса, като останалите отъ наследодателя, или кои отъ вписаните въ същата молба имоти 

трябва да се изключатъ отъ масата на наследството, като неподлежащи на поделба, било 

поради това, че принадлежатъ лично нему, било поради друга някоя законна причина. 

Къмъ отговора си наследникътъ трябва да приложи въ преписъ всичките си писмени 

доказателства, ако има такива, а също и нуждното число преписи отъ него и отъ 

приложенията му за връчване на другите сънаследници. 

 

След като получи преписите отъ отговорите на неговите сънаследници, всеки 

наследникъ може въ седмодневенъ срокъ отъ получаването имъ да направи съ писмено 

заявление до съда възраженията си относно предявените отъ неговите сънаследници 

искания и възражения и да представи въ преписъ писмените си доказателства, ако има 

такива, въ подкрепа на своите възражения. 

 

Чл. 1184. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато наследниците не се разделятъ 

доброволно, делбата на наследството се извършва по съдебенъ редъ. 

 



Искътъ за това се заявява отъ когото и да е отъ заинтересуваните. 

 

Всеки отъ участвуващите може, до първото по делото заседание, да посочи имотите, 

които той иска да се делятъ като останали отъ наследодателя, но невписани въ молбата на 

ищеца. 

 

Завеждането на иска и посочването на имотите, невписани въ молбата на ищеца, става 

съ писмени молби, преписи отъ които се връчватъ на останалите участуващи. 

 

Чл. 977 (1185а). По делата за делба се допуска разпитъ на свидетели само за 

доказване принадлежностьта на движими имоти къмъ наследствената маса и за 

установяване извършването на делба, която по закона може да се установява съ 

свидетелски показания. Въ такъвъ случай свидетелите трябва да бъдатъ посочени отъ 

заинтересуваните наследници въ предварителните книжа, за които е речъ въ предходния 

членъ. 

 

Чл. 1185а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато някои отъ участуващите въ 

делбата заявяватъ, че известни имоти, за които се иска подялба, не са наследствени, или че 

по други законни причини не подлежатъ на делба, съдътъ може, въ случай, че това няма да 

причини значително забавяне, да постанови събиране на доказателства за да е произнесе: 

твърденията на кои отъ участвуващите могатъ да се признаятъ за достоверни и, споредъ 

това, дали оспорените имоти трябва да останатъ въ поделителната маса или не. 

 

По въпроса за допустимостьта на делбата и за кои имоти тя се допуска, съдътъ се 

произнася съ определение, което подлежи само на касационно обжалване. 

 

Чл. 978 (1185а, 1186, ал. I). Съдътъ разглежда молбата за делбата въ съдебно 

заседание, за което се призоваватъ всички наследници. Следъ като изслуша обясненията на 

явилите се наследници, съдътъ съ определение се произнася по въпроса за допускане или 

недопускане извършването на исканата делба. 

 

Когато съдътъ допуска извършването на делбата, въ определението си той, възъ 

основа на представените отъ заинтересуваните наследници доказателства, се произнася и 

по въпроса: между кои лица ще се извърши делбата и кои отъ посочените отъ 

наследниците имоти се признаватъ за наследствени и, като такива, подлежащи на подялба. 

 

Въ същото определение съдътъ ако намери за нуждно, постановява, по искане на 

заинтересуваните наследници, кои отъ тяхъ отъ кои имоти ще се ползуватъ до 

окончателното извършване на делбата. Ако отделното използуване на имотите е 

невъзможно или неудобно, съдътъ задължава ония наследници, които владеятъ 

наследствени имоти, да правятъ на совите сънаследници, които не владеятъ никакъвъ 

имотъ отъ наследството или пъкъ владеятъ някои малоцененъ наследственъ имотъ, 

плащания въ срокове въ размеръ, съответствуващъ приблизително на чистия доходъ отъ 

припадащата имъ е наследствена частъ. За правилното разрешение на този въпросъ съдътъ, 

ако намери за нуждно, може да изслуша заключението на едно или три вещи лица. Въ тази 

си часть определението на съда подлежи на предварително изпълнение. 

 



Въ определението за допускане на делбата съдътъ назначава единъ отъ своите членове 

да извърши действията по нея. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 7 юлий 1932 г. 1, *). Определението на съда, съ което не се 

допуска делбата, подлежи на обжалване само по апелативенъ редъ предъ надлежната по-

горна инстанция. 

 

Чл. 1185а. (Новъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато някои отъ участуващите въ 

делбата заявяватъ, че известни имоти, за които се иска подялба, не са наследствени, или че 

по други законни причини не подлежатъ на делба, съдътъ може, въ случай, че това няма да 

причини значително забавяне, да постанови събирнане на доказателства за да е произнесе: 

твърденията на кои отъ участвуващите могатъ да се признаятъ за достоверни и, споредъ 

това, дали оспорените имоти трябва да останатъ въ поделителната маса или не. 

 

По въпроса за допустимостьта на делбата и за кои имоти тя се допуска, съдътъ се 

произнася съ определение, което подлежи само на касационно обжалване. 

 

Чл. 1186. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Следъ като определението съ което се 

допуска делба, стане неотменяемо, съдътъ назначава едного отъ своите членове да 

извърши действията по нея. 

 

Заинтересуваниятъ, който заявява, че известни имоти не влизатъ въ общата маса, 

подлежаща на подялба, и заявленитео на когото не е уважено, може да заведе 

установителенъ или на общо основание искъ за запазване на правата си. Завеждането на 

такъвъ искъ спира производството по делбата относно спорните имоти, само ако това бъде 

постановено отъ съда, предъ който е заведенъ искътъ за собственость, по реда за 

обезпечаване на исковете. 

 

Ако искътъ е заведенъ късно или ако не е било допустнато такова обезпечение и 

вследствие на това оспорените имоти са били развелени, или продадени, ищецътъ се 

лишава отъ правото да ги дири, но може да иска равноценностьта имъ. 

 

1) Стара ал. 5 на чл. 978 (1185а, 1186, ал. I). Определението на съда съ което не се 

допуска делбата, подлежи на обжалване по общия редъ. 

 

*) Алинея последна (V) на чл. 978 е изменена съ закона за изменение и допълнение на 

закона за облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 година. 

 

Чл. 979. Когато въ наследството има имоти, които наследодательтъ е притежавалъ въ 

съсобственость съ трети лица, тези имоти се изключватъ отъ поделяемата маса, ако между 

наследниците отъ една страна, и третите лица, отъ друга, не се извършва доброволна делба 

преди съставяне на разделителния протоколъ. Ако делбата на тези имоти се извърши по-

късно, всеки отъ наследниците може да иска подновяването на производството, за да се 

извърши отделна делба и на тези неподелени поради казаната причина имоти. 

 

Чл. 980 (1186, ал. ал. II и III). Заинтересуваниятъ наследникъ, който е заявилъ, че 

известни имоти не трябва да влязатъ въ поделяемата маса и заявлението на когото не е 



уважено отъ съда, може въ месеченъ срокъ отъ деня на определението или отъ 

съобщението му, ако не е присъствувалъ, да заведе установителенъ или на общо основание 

искъ за запазване на правата си върху тези имоти. Ако той представи удостоверение, че е 

завелъ тоя искъ въ срока, съдътъ, по негово искане, изключва временно отъ делбата 

оспорените имоти, и дяловете се съставятъ за останалите имоти. Ако заинтересуваниятъ 

наследникъ заведе този искъ по-късно, дяловете се съставятъ за всички наследствени 

имоти, и той няма права да дири оспорените имоти, а може да се иска отъ участвуващите 

въ делбата сънаследници само тяхната равноценность въ пари. 

 

Чл. 1186. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Следъ като определението съ което се 

допуска делба, стане неотменяемо, съдътъ назначава едного отъ своите членове да 

извърши действията по нея. 

 

Заинтересуваниятъ, който заявява, че известни имоти не влизатъ въ общата маса, 

подлежаща на подялба, и заявлението на когото не е уважено, може да заведе 

установителенъ или на общо основание искъ за запазване на правата си. Завеждането на 

такъвъ искъ спира производството по делбата относно спорните имоти, само ако това бъде 

постановено отъ съда, предъ който е заведенъ искътъ за собственость, по реда за 

обезпечаване на исковете. 

 

Ако искътъ е заведенъ късно или ако не е било допустнато такова обезпечение и 

вследствие на това оспорените имоти са били развелени, или продадени, ищецътъ се 

лишава отъ правото да ги дири, но може да иска равноценностьта имъ. 

 

Чл. 981 (1192). Ако искътъ за делба на наследство се отнася до подялбата само на 

единъ или на няколко недвижими имоти, и правата на отделните наследници са 

установени, въ такъвъ случай следъ оценката отъ вещите лица веднага се пристъпва къмъ 

съставяне на дяловете. 

 

Чл. 1192. Ако иска за делба на наследство се отнася до делба само на единъ или 

няколко недвижими имоти и правата на заинтресуваните лица са приведени въ 

известность, то следъ оценението отъ вещите люди веднага се пристъпва къмъ съставянето 

на дяловете. 

 

Чл. 982 (1193, 1191). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1) Въ всички други 

случаи съдътъ призовава всичките сънаследници за единъ определенъ день, за да прегледа 

сметките, които те могатъ да си дължатъ; да образува общата маса на наследстото; да 

определя какво ще са длъжни те да си повърнатъ помежду си; да установи правата на 

отделните сънаследници за изкупуване; да изслуша едно или три вещи лица, дали 

недвижимите имоти могатъ да се поделятъ и да състави дяловете. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 2) Масата за делене, при внасянията и 

прихващанията, които си дължатъ сънаследниите, се определятъ отъ съда, споредъ 

установените въ чл. чл. 251 - 278 отъ закона за наследството правила. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 3) Когато споредъ писменото заключение на 

вещите лица, се окаже, че недвижимите имоти не могатъ да се поделятъ, съдътъ 



постановява да се продадатъ на публична продань отъ съдията-изпълнитель. 

 

Когато отъ писмения докладъ на вещите лица се вижда, че всичките наследствени 

имоти, взети вкупъ, могатъ удобно да се разделятъ, въ такъвъ случай недвижимите имоти 

не се подаватъ макаръ местонахождението на всеки единъ отъ тяхъ да налага отделната му 

оценка и макаръ всеки единъ отъ тяхъ, отделно взетъ, да е признатъ за неделимъ. 

 

По този начинъ се постъпва и когато, следъ проданьта на някой недвижимъ имотъ, 

сумата, която е получена отъ нея, трябва да се смеси съ други предмети въ една обща маса 

за деление, за да се уравнятъ дяловете. 

 

Чл. 1193. Въ всичките други случаи, членътъ на съда, който е назначенъ да извършва 

действията по делбата, призовава всичките сънаследници за единъ определенъ день, за да 

прегледа сметките, които съделителите могатъ да си дължатъ, да образува общата маса, да 

състави дяловете и да определи, що и какво ще са длъжни да си повърнатъ помежду си 

наследниците. 

 

По този начинъ се постъпва и когато, следъ проданьта на някой недвижимъ имотъ, 

сумата която се е събрала, трябва да се смеси съ други предмети въ една обща маса за 

деление, да да се уравнятъ дяловете. 

 

Чл. 1191. Недвижимите имоти не се продаватъ, макаръ, че тяхното местонахождение 

е изискало отделно оценение на всякой имотъ и макаръ всякой единъ отъ тяхъ да е 

признатъ за неделимъ, когато отъ съгласяването, рапортите на вещи люди произлиза, че 

всичките имоти вкупъ могатъ удобно да се разделятъ. 

 

1) Стара ал. I на чл. 982 (1193, 1191). Въ всички други случаи членътъ на съда, който е 

назаченъ да извърши действията по делбата, призовава всичките сънаследници за единъ 

определенъ денъ, за да прегледа сметките, които те могатъ да си дължатъ; да образува 

общата маса на наследството; да определи какво ще са длъжни те да си повърнатъ 

помежду си; да установи правата на отделните сънаследници за изкупуване; да изслуша 

едно или три вещи лица, дали недвижимите имоти могатъ да се поделятъ, и да състави 

дяловете. 

 

2) Стара ал. II на чл. 982 (1193, 1191). Масата за деление, при внасянията и 

прихващанията, които си дължатъ сънаследниците, се определятъ отъ члена на съда, 

споредъ установените въ чл. чл. 251 - 278 отъ закона за наследството правила. 

 

3) Стара ал. III на чл. 982 (1193, 1191). Когато споредъ писменото заключение на 

вещите лица, се окаже, че недвижимите имоти не могатъ да се поделятъ, членътъ на съда 

постановява да се продадатъ на публична продань отъ съдията-изпълнитель. 

 

Чл. 983 (1189). Публичната продань на недвижимите имоти се извършва споредъ 

правилата за проданьта на недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, като 

въ обявлението за проданьта съдията-изпълнитель посочва и името, презимето и 

местожителството на наследодателя, отъ които са останали продаваните имоти. 

 



Чл. 1189. Проданьта на недвижимите имоти се извърша по правилата за проданьта на 

недвижими имоти, киито принаделжатъ на непълнолетни, като се прибавятъ въ поемните 

условия: 

 

1) името, местожителството и занятията на наследника, по иска на когото се извършва 

проданьта, и 

 

2) имената, местожителството и занятието на другите наследници. 

 

Чл. 984 (1194). (Изменена ал.: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1) Когато при извършването 

на посочените въ чл. 982 действия се повдигне препирня между сънаследниците, съдътъ 

съставя протоколъ за това и препраща препирнята въ съда, който я разрешава въ съдебно 

заседание, следъ като изслуша страните, ако съ се явили. 

 

Определението на съда е окончателно и може да се обжалва само заедно съ 

определението за утвърждението на разделителния протоколъ. 

 

(Изменена ал.: З. отъ 7 юлий 1932 г. *, 1) Недоволната отъ него страна може да заведе 

искъ на общо основание. 

 

Чл. 1194. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Когато при извършването на 

показаните въ предидущия членъ действия се повдигне препирня между сънаследниците, 

члена на съда съставя протоколъ за това и препраща препирнята въ съда, който я 

разрешава, при съответно приложене на чл. 1185а , алинея първа въ съдебно заседание, 

следъ като изслуша страните, ако са се явили. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Определението на съда е окончателно и може 

да се обжалва заедно съ определението за утвърждението на разделителния протоколъ. 

 

(Нова алинея: З. отъ 16 юний 1922 год.) Недоволната отъ определението страна може 

да води искъ на общо основание, обаче, уважаването му не влече следъ себе си разваляне 

на делбата. 

 

1) Стара ал. I на чл. 984 (1194). Когато при извършването на посочените въ членъ 982 

действия се повдигне препирня между сънаследниците, членътъ на съда съставя протоколъ 

за това и препраща препирнята въ съда, който я разрешава въ съдебно заседание, следъ 

като изслуша страните, ако са се явили. 

 

*) Алинея III на чл. 984 е изменена съ закона за изменение и допълнение на закона за 

облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 година. 

 

1) Стара ал. 3 на чл. 984 (1194). Недоволната отъ него страна може да заведе искъ на 

общо основание, обаче, уважаването на този искъ не влече следъ себе си разваляне на 

делбата. 

 

Чл. 985 (1195, 1196). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 2) Следъ като посочените 

въ предходния членъ препирни, ако е имало такива, се свършатъ, дяловете се правятъ отъ 



едного отъ сънаследниците ако всички са пълнолетни, и ако се съгласятъ върху избора му, 

и ако този, когото избератъ, приеме поръчката; въ противенъ случай дяловете се правятъ 

отъ едно вещо лице, което се назначава отъ съда. 

 

Избраниятъ сънаследникъ или назначеното вещо лице представя на съда писменъ 

докладъ за съставените отъ него дялове. 

 

Чл. 1195. Когато масата за деление, при внасянията и прихващанията, които си 

дължатъ сънаследниците, се определятъ отъ члена на съда, споредъ изложените правила въ 

чл. чл. 257 - 278 отъ закона за наследството, дяловете се правятъ отъ едного отъ 

сънаследниците, ако всички съ пълнолетни и ако се съгласятъ върху избора му, и ако този, 

когото избератъ, приеме поръчката; въ противенъ случай, дяловете се правятъ отъ едно 

вещо лице, което се назначава отъ члена на съда. 

 

Чл. 1196. Избрания сънаследникъ отъ страните или назначеното вещо лице за 

съставянето на дяловете представлява на члена на съда рапортъ за съставените дялове. 

 

2) Старъ чл. 985 (1195, 1196). Следъ като посочените въ предходния членъ препирни, 

ако е имало такива, се свършватъ, дяловете се правятъ отъ едного отъ сънаследниците, ако 

всички са пълнолетни и ако се съгласятъ върху избора му и и ако този, когото избератъ, 

приеме поръчката; въ противенъ случай дяловете се правятъ отъ едно вещо лице, което се 

назначава отъ члена на съда. 

 

Избраниятъ сънаследникъ или назначеното вещо лице представи на члена на съда 

писменъ докладъ за съставените отъ него дялове. 

 

Чл. 986 (1197). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 3) Когато дяловете се 

определятъ и препирните по тяхното съставяне, ако е имало такива, се свършатъ, 

околийскиятъ съдия написва разделителния протоколъ и призовава за единъ определенъ 

день всичките сънаследници въ помещението на съда да изслушатъ прочитането му и да го 

подпишатъ, ако искатъ. 

 

Чл. 1197. Когато дяловете се определятъ и препирните по тяхното съставяне, ако е 

имало такива, се свършватъ, члена на съда призовава за единъ определенъ день всичките 

съделители да присъствуватъ при сключването на разделителния протоколъ, да изслушатъ 

прочитането му и да го подпишатъ, ако могатъ и ако искатъ. 

 

3) Старъ чл. 986 (1197). Когато дяловете се определятъ и препирните по тяхното 

съставяне, ако е имало такива, се свършатъ, членътъ на съда написва разделителния 

протоколъ и призовава за единъ определенъ день всичките сънаследници въ помещението 

на съда да изслушатъ прочитането му и да го подпишатъ, ако искатъ. 

 

Чл. 987 (1198). (Отмененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 1, *). 

 

Чл. 1198. (Измененъ: З. отъ 3 юний 1922 год.) Този разделителенъ протоколъ члена 

представя в съда, който въ съдебно заседание след като изслуша страните, ако са се явили, 

се произнася по неговото утвърждение. Определението на съда е окончателно и може да се 



обжалва само по касационенъ редъ. 

 

1) Отмененъ чл. 987 (1198). (Измененъ: З. отъ 7 юлий 1932 год.) Членътъ на съда 

представя разделителния протоколъ на съда, който въ съдебно заседание, следъ като 

изслуша страните, ако са се явили, че произнася по неговото утвърждение. Определението 

на съда за утвърждаването или неутвърждаването или неутвърждаването на разделителния 

протоколь може да се обжалва по касационенъ редъ предъ надлежния апелативенъ съдъ. 

 

*) Съ закона за изменение и допълнение на закона за облекчение работата на В. к. 

съдъ отъ 7 юлий 1932 год. въ края на чл. 987 са прибавени думите: "предъ надлежния 

апелативенъ съдъ". 

 

Чл. 988 (1199). (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 2) Следъ като разделителниятъ 

протоколъ влезе въ законна сила, съдътъ призовава страните и въ съдено заседание тегли 

жребие за разпределение на дяловете между наследниците. 

 

Чл. 1199. (Измененъ: З. отъ 16 юний 1922 год.) Въ определението, което утвърждава 

разделителния протоколъ, се постановява да се хвърли жребието на дяловете предъ същия 

съдъ, ако това може да стане веднага или предъ члена на съда, който е извършилъ 

действията по делбата, или пъкъ предъ другъ членъ отъ съда. 

 

2) Старъ чл. 988 (1199). Следъ като определението, съ което се утвърждава 

разделителниятъ протоколъ, влезе въ законна сила съдътъ призовава страните и въ съдебно 

заседание тегли жребие за разпределение на дяловете между наследниците. 

 

Чл. 989. (Измененъ: З. отъ 12 ноемврий 1934 г. 3) Делбата, независимо отъ 

стойностьта на подлежащата на подялба маса, се извършва отъ околийския съдия. 

 

3) Старъ чл. 989. Когато делбата, споредъ стойностьта на наследствената маса, се 

извършва отъ мировия съдия, този последния се ръководи отъ установените въ тази глава 

правила. 

 

Глава Х 

Даване на сметка 
 

Чл. 990 (805). Искътъ за даване на сметка противъ лице, което е дължно по законъ, по 

договоръ или по полудоговръ да даде такава, се завежда предъ областния съдъ по 

местожителството на ответника, съ изключение на случаите, когато този искъ се 

предявява: 

 

1) противъ настойникъ; 

 

2) противъ сънаследникъ или изпълнитель на завещание; 

 

3) противъ управитель на собственикъ на недвжимъ имотъ; 

 



4) противъ съдружникъ или управитель на дружество. 

 

Въ първия отъ тези четири случаи искътъ е подсъденъ на областния съдъ по 

местоучредяването на настойничеството; въ втория - на областния съдъ пто 

местоокриването на наследството; въ третия - на областния съдъ по местонахождението на 

имота, и въ четвъртия - на областния съдъ по седалището на дружеството. Въ последния 

случй важи наредбата и на чл. 66 отъ този законъ. 

 

Чл. 805. Лицата, които са задължени да даватъ сметка, ако са назначени отъ съда, 

призоваватъ се при онзи съдъ, който ги е назначилъ; настойниците - по 

местоустановлението на настойничеството; а всичките други лица, които са задължени да 

дадатъ сметка - по местожителството имъ. 

 

Чл. 991 (806). По заявения искъ за сметка съдътъ най-напредъ се произнася съ 

предварително решение по въпроса, дали ответникътъ дължи даване на сметка. Това 

решение на съда подлежи на обжалване по общия редъ. 

 

Чл. 806. Ако решението, съ което е отхвърлено искътъ за даване сметка, е отменено 

по въззивъ, то съ решението на апелативния съдъ страните се препращатъ за даване сметка 

и за постановяване решението по нея въ съда, въ който е билъ предявенъ искътъ, или въ 

другъ някой първостепененъ съдъ, обозначенъ въ решението на апелативния съдъ. 

 

Ако сметката е била дадена и първостепенния съдъ е постановилъ по нея решение, то 

решението на апелативния съдъ, съ което се отменява решението на първата инстанция, се 

изпълнява или отъ самия апелативенъ съдъ, или отъ другъ някой първостепененъ съдъ 

обозначенъ въ самото апелативно решение. 

 

Чл. 992 (807, 804). Следъ като предварителното решение за даване на сметка влезе въ 

законна сила, първоинстанционниятъ съдъ въ разпоредително заседание назначава съдия-

деловодителъ да приеме сметката и определя срокъ, въ който тази последната трябва да 

бъде представена. 

 

По същия начинъ се постъпва и когато някой е осъденъ съ влязло въ законна сила 

решение, да повърне доходи, за които е дълженъ да даде сметка, поредъ установените въ 

тази глава правила. 

 

Чл. 807. Въ всяко решение, съ което някой се осъжда да даде сметка, се определя 

срокъ, въ който сметката трябва да се представи, и се назначава за деловодителъ по 

сметката единъ отъ съдиите. 

 

Чл. 804. Този, който е осъденъ да повърне доходи, дълженъ е да даде за тяхъ сметка 

по предписаните по-долу правила, и въ това отношение се постъпва тъй, както се постъпва 

при даването на всякакви други сметки по съдебенъ редъ. 

 

Чл. 993 (809, 808). Сметката трябва да съдържа действително получените приходи и 

напавените разходи. Въ края на сметката се прави равносметка на казаните приходи и 

разходи. Сумите, които има да се получаватъ, и предметите, които има да се събиратъ, се 



отбелязватъ въ особна глава. 

 

На лицето, което дава сметката, се признаватъ пътните разноски и разноските за разни 

преписи и удостоверения, направени по даването на сметката. 

 

Чл. 809. Сметката трябва да съдържа действително получения приходъ и направените 

разноски; въ края на сметката се прави равносметка на упоменатите приходи и разноски. 

Вересиите и другите предмети, които иматъ да се събератъ, се забелязватъ въ особена 

глава. 

 

Чл. 808. На лицето, което дава сметка, се припознаватъ пътните разноски, ако такива 

са станали и разноските за разни преписи и потвърждения. 

 

Чл. 994 (810). Задължениятъ да даде сметка дава сметката самъ лично или чрезъ свой, 

особено за това упълномощенъ, повереникъ въ течение на определения за това срокъ и въ 

назначения отъ деловодителя день. 

 

Ако до изтичането на срока задължениятъ не даде сметка, той може да се принуди и 

да я даде, чрезъ налагане на възбрана и публична продажба на имота му до размеръ, 

определенъ отъ съда по негова преценка, следъ изслушване на страните и съ огледъ на 

посочената отъ ищеца дължима сума по сметката. 

 

Противъ определението на съда по този предметъ може да се подаде частна жалба. 

 

Чл. 810. Задължениятъ да даде сметка дава и самъ лично или чрезъ свой, особено за 

това упълномощенъ, повереникъ, въ течението на определения за това сокъ и въ 

назначения отъ деловодителя денъ. 

 

Следъ изтичането на срока, лицето може да се принуди да даде сметка чрезъ 

секвестиране и продажба на имота му въ размеръ определенъ от съда; то може да бъде 

принудено да направи това, даже чрезъ лично задържане, ако съда го намери за добре. 

 

Чл. 995. Ако и до извършване на публичната продажба на съответния имотъ на 

задължения да даде сметка, тази последната не бъде дадена отъ него, получената отъ 

продажбата сума се предава на ищеца. Въ този случай съдебните мита се удържатъ отъ 

цената на продадения имотъ. 

 

Чл. 996 (811). Ако въ представената сметка приходите надминаватъ разходите, въ 

такъвъ случай, по искане на ищеца, съдътъ издава частично решение за безспорно 

дължимата сума, което подлежи на предаврително изпълнение. По останалата часть отъ 

сметката съдътъ се произнася съ допълнително решение. 

 

Чл. 811. Като се представи сметка, ако приходите надминаватъ разноските, то лицето, 

което я изисква, може да поиска чрезъ деловодителя отъ съда изпълнителенъ листъ за 

излишъка безъ да чака одобрението на сметката. 

 

Чл. 997 (812, 813). Въ назначения отъ деловодителя день и часъ страните трябва да се 



явятъ при него и да му предстаявтъ своите спорове, обяднения и възражения по сметката, 

които той отбелязва въ протокола, който съставя за случая. Ако страните не се явятъ, 

деловодительтъ внася делото въ съда за решаване. 

 

Ако явилите се страни не се съгласятъ върху сметката, деловодительтъ имъ дава срокъ 

за представяне на всичките си допълнителни доказателства и внася делото въ съда за 

решаване. 

 

Разглеждането на делото отъ съда става съ призоваване на страните. По допускането 

на посочените отъ страните доказателства съдътъ се произнася по реда, предвиденъ въ чл. 

110. 

 

Чл. 812. Въ назначения отъ деловодителя денъ и часъ страните се явяватъ при него да 

му представятъ своите спорове, обяснения и възражения по сметката; ако страните не се 

яватъ, деловодительтъ внася делото въ съда. 

 

Чл. 813. Ако страните не се съгласятъ върху сметката деловодительтъ представя за 

това писменъ докладъ въ съда, гдето при разглеждането му се призоваватъ и страните. 

 

Чл. 998 (814, 1-ва полов.). Въ съдебното заседание, назначено за гледане на делото, 

това последното се докладва отъ деловодителя. Перата по сметката се приематъ, ако те са 

доказани. 

 

Чл. 814. Ако лицето, което иска сметката, отсъствува, деловодителятъ докладва 

делото въ заседанието, въ назначения за това денъ. Перата въ сметката се приематъ, ако те 

са доказани; ако ли има остатъкъ, то лицето, което дава сметка, задържа у себе си сумата 

безъ да плаща лихви, или я депозира въ съда. Въ първия случай лицето е длъжно да даде 

поръчителство. 

 

Чл. 999 (815, 814, 2-а полов.). Решението по сметката, освенъ основанията на съда, 

трябва да съдържа още и равносметката на приходите и разходите, а също и точно 

означение на остатъка, ако има такъвъ, който се присъжда на страната, на която се дължи. 

 

Ако този остатъкъ се намира у дължника, той е дълженъ, по нареждане на съда, да го 

депозира въ определенъ срокъ въ Българската земеделска банка или въ Българската 

централна кооперативна банка до свършване на делото. Ако ответникътъ откаже да 

направи това, съдътъ, по искане на ищеца, допуска обезпечение на иска въ размеръ на 

казания остатъкъ. Ответникътъ, който е депозиралъ дължимия по сметката остатъкъ, не 

дължи лихва за него. 

 

Решението на съда по сметката подлежи на обжалване по общия редъ. 

 

Чл. 815. Определението по сметката трябва да съдържа равносметка на приходите и 

разноските и точното означанаване на остатъка, ако такъвъ има. 

 

Чл. 814. Ако лицето, което иска сметката, отсътствува, деловодителятъ докладва 

делото въ заседанието, въ назначения за това денъ. Перата въ сметката се приематъ, ако те 



са доказани; ако ли има остатъкъ, то лицето, което дава сметка, задържа у себе си сумата 

безъ да плаща лихви, или я депозира въ съда. Въ първия случай лицето е длъжно да даде 

поръчителство. 

 

Чл. 1000 (816). Не се позволява повторно разглеждане на дадена сметка, освенъ 

когато се забележатъ погрешки, състоящи се въ пропускане или въ двойно минаване на 

известни пера въ сметката или въ извършване на пресмятането. Въ такъвъ случай страните 

иматъ право въ продължение на една година отъ влизане на решението въ сила да подадатъ 

молба за поправяне на грешката. Съдътъ се произнася по тази молба, съгласно съ чл. 544 

отъ този законъ. 

 

Чл. 816. Не се позволява преглеждане на никаква сметка; но, въ случай, че се 

забележатъ погрешки, пропустнато, неправилно или двойно минуване въ сметката, 

страните иматъ право, въ продължение на петъ години да предявятъ своите искания по 

този предметъ предъ същия съдъ. 

 

Чл. 1001. Съдебните мита по предварителното решение (чл. 991) се определятъ 

съобразно съ чл. 592 отъ този законъ, а по решението за самата сметка (чл. 999) 

допълнителното съдебно мито се определя и плаща споредъ размера на присъдената сума, 

обаче, въ последния случай допълнителното съдебно мито не може да бъде по-малко отъ 

500 лв. 

 

Глава ХI 

Обезсилване ценни книжа на приносителя 
 

Чл. 1002 (1248). Собственикътъ на ценни книжа на приносителя, който по какъвто и 

да е начинъ е лишенъ отъ владението имъ, може да иска обезсилването на тия ценни книжа 

по предвидените по-долу правила. 

 

Чл. 1248. Собственика на ценни книжа на приносителя, който по какъвто и да е 

начинъ е лишенъ отъ владението имъ, може да иска обезсилването на тия ценни книжа по 

предвидените по-долу правила. 

 

Чл. 1003 (1249). Молбата за обезсилване се подава въ оня областенъ съдъ, въ 

областьта на който се намира местожителството на собственика, който иска обезсилването, 

или въ областния съдъ, гдето се намира местожителството на задължения по ценната книга 

или седалището на дружеството, което е издало ценната книга. 

 

Чл. 1249. Молбата за обезсилване се подава въ оня окръженъ съд, въ окръга на който 

се намира местожителството на собственика, който иска обезсилването. 

 

Чл. 1004 (1250). Въ подкрепа на молбата за обезсилване молительтъ трябва: 

 

1) да представи преписъ отъ ценната книга или да опише нейното съществено 

съдържание и всичко друго, което е необходимо, за да се определи нейната 

тождественость; 



 

2) да установи по единъ вероятенъ начинъ изгубването на ценната книга, а така също 

и обстоятелствата, отъ които зависи правото да иска обезсилването; 

 

3) да изяви готовность, че ще потвърди съ клетва истинностьта на своите твърдения. 

 

Чл. 1250. Въ подкрепление молбата за обезсилване молителя трябва: 

 

1) да представи преписъ отъ ценната книга или да опише нейното съществено 

съдържание и всичко друго, което е необходимо, за да се определи нейната 

тождественость; 

 

2) да установи по единъ вероятелнъ начинъ изгубването на ценната книга, а така също 

и обстоятелстават, отъ които зависи правото да иска обезсилването; 

 

3) да изяви готовность, че ще потвърди съ клетва истиностьта на своите твърдения. 

 

Чл. 1005 (1251). Съдътъ се произнася по молбата за обезсилване въ разпоредително 

заседание. 

 

Ако молбата се признае за основателна, съдътъ издава заповедь, която трябва да 

съдържа: 

 

1) означение на молителя; 

 

2) покана къмъ държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно до деня, 

който е определенъ въ заповедьта; 

 

3) посочване на вредните последствия, които ще настъпятъ, ако държательтъ не заяви 

своите права; 

 

4) определяне срока за изпълнение на заповедьта. 

 

Заповедьта се залепя на определеното за това място въ съда и се обнародва единъ пъть 

въ "Държавенъ вестникъ". Съдътъ, обаче, може, ако намери за нуждно, да постанови да се 

обнародва заповедьта и въ други вестници. 

 

Съдътъ изпраща, по длъжность, единъ екземпляръ отъ заповедьта на онова 

учреждение или дружество гдето се води регистъръ за книжата, обезсилването на които се 

иска, за да може това учреждение или дружество да съобщи на съда препятствията срещу 

обезсилването. 

 

Чл. 1251. Съдътъ се произнася по жалбата за обезсилване въ разпоредително 

заседание. 

 

Ако молбата се признае за основателна, съдътъ издава заповедь. 

 



Заповедьта съдържа: 

 

1) означение на молителя; 

 

2) покана къмъ държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно до деня, 

който е определенъ въ заповедьта; 

 

3) показване на вредните последствия, които настъпватъ ако държателя не заяви 

своите права; 

 

4) определяне срока за изпълнение на заповедьта. 

 

Заповедьта се залепя на определеното за това място въ съда и се обнародва единъ пътъ 

въ "Държавенъ вестникъ". Съдътъ, обаче, може, ако намери за нуждно, да постанови да се 

обнародва заповедьта и въ други вестници. 

 

Съдътъ изпраща, по длъжность, единъ екземпляръ отъ заповедьта на онова 

учреждение или дружество, гдето се води регистъръ за книжата, обезсилването на които се 

иска, за да може това учреждание или дружество да съобщи на съда препятствията срещу 

предявяването молба за обезсилване. 

 

Чл. 1006 (1252). Съдътъ, по искане на молителя, издава така също заповедь до 

издателя и до означените въ ценната книга или до посочените отъ молителя места за 

изплащане да не плащатъ на приносителя на ценната книга и да не му издаватъ процентни 

или дивидендни купони или пъкъ нова ценна книга. 

 

Тази заповедъ се обнародва по същия начинъ, както заповедьта за обезсилване, и въ 

нея се споменава за заведенето дело за обезсилване. 

 

Издадената заповедъ за неизплащане има сила и спрямо ония места, които изплащатъ 

купоните, макаръ и да не са означени въ ценната книга. 

 

Чл. 1252. Съдътъ, по искане на просителя издава така също заповедъ до издателя и до 

означените въ ценната книга или показания отъ просителя места за изплащане да не 

плащатъ на просителя и да не му издаватъ процентни или дивидендни купони или пъкъ 

нова ценна книга. 

 

Тази заповедъ се обнародва по същия начинъ, както заповедьта за обезсилване, и въ 

нея се споменава за заведено производство за обезсилване. 

 

Издадената заповедь за неизплащане има сила и спрямо ония места, които изплащатъ 

купоните, макаръ и да не са означени въ ценната книга. 

 

Чл. 1007 (1253). При молбата за обезсилване на ценни книжа, за които се издаватъ отъ 

време на време процентни или дивидендни купони, деньтъ на заседанието на съда за 

произнасяне по обезсилването се определя по такъвъ начинъ, щото до настъпването му да 

са изтекли шесть месеци отъ падежа на първия процентенъ или дивиденденъ купонъ отъ 



новата серия купони, издадени подиръ датата на изгубването, което е установено по единъ 

вероятенъ начинъ. 

 

Преди да се постанови определението за обезсилване, молительтъ е дълженъ да 

представи удостоверение, издадено отъ надлежното учреждение или дружество подиръ 

изтичането на шестмесечния срокъ, отъ което да се вижда, че ценната книга следъ 

установената по вероятенъ начинъ дата на изгубването не е била представена, за да се 

издадатъ нови купони, и че новите купони не са издадени другиму, освенъ на молителя. 

 

Ако е издадена заповедь за неизплащане преди да са издадени процентни или 

дивидендни купони следъ установената по вероятенъ начинъ дата на изгубване, не се 

изисква представянето на предвиденото въ предходната алинея удостоверение. 

 

Чл. 1253. За цени книжа, за които се издаватъ отъ време на време процентни или 

дивидендни купони, деня на заседанието на съда за произнасяне по обезсилването се 

определя по такъвъ начинъ, щото до настъпването му да са изтекли шестъ месеци, отъ 

падежа на първия процентенъ или дивиденденъ купонъ отъ новата серия купони, издадена 

подиръ датата на изгубването, което е установено по единъ вероятенъ начинъ. 

 

Преди да се постанови определението за обезсилване, молительтъ е дълженъ да 

представи едно свидетелство, издадено подиръ изтичането на шестмесечния срокъ, отъ 

надлежното учреждение или дружество, което удостоверява, че отъ установената по 

вероятенъ начинъ дата на изгубването ценната книга не му е била представена, за да 

издаде нови купони и че новите купони не са издадени другиму, освенъ на молителя. 

 

Ако е издадена заповедь за неизплащане преди да са издадени процентни или 

дивидендни купони, следъ установената по вероятенъ начинъ дата на изгубване, не се 

изисква представянето на предвиденото съ предидущата алинея удостоверение. 

 

Чл. 1008 (1254). При молба за обезсилване на ценни книжа, за които са били издадени 

напоследъкъ процентни или дивидендни купони за единъ периодъ по-дълъгъ отъ четири 

години, достатъчно е, ако деньтъ на заседанието се определи така, че до настъпването му 

падежите на купоните за четири години да са настъпили подиръ датата на установеното 

вероятно изгубване и да са изтекли шесть месеци подиръ падежа на последния отъ тия 

купони. Купони, които се отнасятъ до периоди, за които не е платена лихва или 

дивидендъ, не се взематъ въ внимание. 

 

Преди да се издаде определението за обезсилване, молительтъ е дълженъ да предстви 

удостоверение, издадено подиръ изтичането на шестмесечния срокъ отъ надлежното 

учреждение или дружество, отъ което да се вижда, че изтеклите купони за споменатите 

четири години или за купони, изтекли по-после, не му са били представени отъ другъ, 

освенъ отъ молителя. Ако подиръ обнародването на заповедьта са били издадени нови 

купони, удостоверението трябва да съдържа и сведения, посочени въ чл. 1007, алинея 

втора. 

 

Чл. 1254. За ценни книжа, за които са били издадени напоследъкъ процентни или 

дивидендни купони за единъ периодъ по-дълъгъ отъ четири години, достатъчно е, ако деня 



на заседанието се определи по този начинъ, щото до настъпването му падежите на 

купоните за четири години да са настъпили подиръ датата на установеното вероятно 

изгубване и да са изтекли шесть месеци подиръ падежа на последния отъ тия купони. 

Купони, които се отнасятъ до периоди, за които не е платена лихва или дивидендъ, не се 

взематъ въ внимание. 

 

Преди да се издаде определението за обезсилване, молительтъ е дълженъ да представи 

свидетелство, издадено подиръ изтичането шестмесечния срокъ отъ надлежното 

учреждение или дружество, което да удостоверява, че изтеклите купони за споменатите 

четири години или за купони, изтекли по-после не му са представени отъ другъ освенъ отъ 

молителя. Ако подиръ обнародването на заповедьта са били издадени нови купони, 

свидетелството трябва да съдържа и сведенията, показани въ чл. 1253, алинея втора. 

 

Чл. 1009 (1255). Наредбите на чл. чл. 1007 и 1008 не се прилагатъ, ако процентните 

или дивидендни купони, падежътъ на които, споредъ тия наредби, трябва да е настъпилъ, 

се представятъ въ съда отъ молителя. Счита се, че тия купони са представени въ съда 

когато молительтъ представи удостоверение отъ надлежното учреждение или дружество, 

че купоните, на които падежътъ е настъпилъ, са били представени за изплащане отъ 

молителя. 

 

Чл. 1255. Наредбите на чл. чл. 1253 и 1254 не се прилагатъ, ако процентните или 

дивидендни купони, падеж на които, споредъ тия наредби, трябва да е настъпилъ, се 

представятъ въ съда отъ просителя. Счита се, че тия купони са представени въ съда, когато 

просителя представи удостоверение отъ надлежното учреждение или дружество, че 

купоните, на които падежътъ е настъпилъ, са били представени за изплащане отъ 

просителя. 

 

Чл. 1010 (1256). При молба за обезсилване на ценни кинжа, за които са издадени 

процентни или дивидендни купони, безъ да се издаватъ вече други, и педвидените въ чл. 

чл. 1007 и 1008 условия не съществуватъ, деньтъ на заседанието се определя така, че до 

настъпването му да са изтекли шестъ месеци отъ падежа на последния издаденъ купонъ. 

 

Чл. 1256. Съ ценни книжа, за които са издадени процентни или дивидендни купони, 

безъ да се издаватъ вече други, и предвидените условия въ чл. чл. 1253 и 1254 не 

съществуватъ, деня на заседанието се определя по такъвъ начинъ, щото до настъпването 

му да са изтекли шесть месеци отъ падежа на последният издаденъ купонъ. 

 

Чл. 1011 (1257). Ако въ ценната книга е означенъ падежъ, който е настъпилъ при 

обнародването на заповедьта въ "Държавенъ вестникъ", и ако предвидените въ чл. чл. 1007 

и 1008 условия не съществуватъ, деньтъ на заседанието се определя така, че до 

настъпването му да са изтекли шесть месеци отъ деня на падежа. 

 

Чл. 1257. Ако въ ценната книга е означенъ падеж, който е настъпилъ при 

обнародването заповедьта въ "Държавенъ вестникъ", и ако предвидените условия въ чл. 

чл. 1253 и 1254 не съществуватъ, деня на заседанието се определя по такъвъ начинъ, щото 

до настъпването му да са изтекли шесть месеци отъ деня на падежа. 

 



Чл. 1012 (1258). Между деня, въ който е станало обнародването на заповедьта въ 

"Държавенъ вестникъ", и деня, определенъ за заседание на съда за произнасяне на 

обезсилването, трябва да се изминатъ най-малко шесть месеци. 

 

Чл. 1258. Между деня, въ който е станало обнародването на заповедьта въ 

"Държавенъ вестникъ", и деня, определенъ за заседание на съда, за произнасяне на 

обезсилването, трябва да се изминатъ най-малко шесть месеци. 

 

Чл. 1013 (1259). Ако постъпи заявление, чрезъ което се оспорва молбата за 

обезсилване на ценната книга, съдътъ спира производството по обезсилването до 

окончателното разрешение на спора за правото, което е оспорено съ заявлението. 

 

Оспорването, което е направено следъ разглеждане молбата за обезсилване, но преди 

постановяването отъ съда определение по нея, се счита, че е направено своевременно. 

 

Чл. 1259. Ако постъпи заявление, чрезъ което се оспорва молбата за обезсилване на 

ценната книга, съда спира производството по обезсилването до окончателното разрешение 

на спора за правото, което е оспорвано съ заявлението. 

 

Оспорването, което е направено следъ разглеждане молбата за обезсилване, но преди 

постановяването отъ съдътъ определение по нея, се счита, че е направено своевременно. 

 

Чл. 1014 (1260). Ако молительтъ не се яви въ заседанието, определено за произнасяне 

по обезсилването, съдътъ прекратява производството по тази молба. Въ продължение, 

обаче, на три месеци отъ прекратяване на производството молительтъ има право да иска да 

се определи ново заседание. Въ този случай не се прави ново обнородване въ "Държавенъ 

вестникъ" за деня на второто заседание. 

 

Чл. 1260. Ако молителя не се яви въ определното заседание за произнасяне по 

обезсилването, съда прекратява производството по тази молба. Въ продължение, обаче, на 

три месеци отъ прекратяване на производството, молительтъ има право да иска да се 

определи ново заседание. Въ този случай не се прави ново обнародване въ "Държавенъ 

вестникъ" за деня на второто заседание. 

 

Чл. 1015 (1261). Определението за обезсилване се постановява въ съдебно заседание, 

следъ изслушване обясненията на молителя. 

 

Съдътъ, преди да постанови определение, може да разпореди да се събератъ по-пълни 

сведения и да задължи молительтъ да удостовери съ клетва истинностьта на своите 

твърдения. 

 

Противъ определението, съ което се отхвърля искането за обезсилване, може да се 

подаде жалба по общия редъ. 

 

Чл. 1261. Определението за обезсилване се постановява въ съдебно заседание, следъ 

изслушване обясненията на молителя. 

 



Съдътъ преди да постанови определение, може да разпореди да се събератъ по-пълни 

сведения, и молителя да удостовери съ клетва истинностьта на своите твърдения. 

 

Срещу определението, съ което се отхвърля искането за обезсилване, може да се 

подаде частна жалба на общо основание. 

 

Чл. 1016 (1262). Съ определението за обезсилване ценната книга се обявява за 

нищожна. 

 

Това определение въ съществената си часть се обнародва въ "Държавенъ вестникъ". 

 

Чл. 1262. Съ определението за обезсилване, ценната книга се обявява за 

недейстиетлна. 

 

Това определение въ съществената си часть се обнародва въ "Държавенъ вестникъ". 

 

Чл. 1017 (1263). Определението, съ което е обезсилена една ценна книга, е 

окончателно. То може да бъде отменено отъ Върховния касационенъ съдъ по жалба на 

заинтересуваното лице саво въ следните случаи: 

 

1) когато производството за обезсилване е допустнато въ такъвъ случай, въ който 

законътъ не допуска това производство; 

 

2) когато предписаните отъ закона правила за обнародването на заповедьта по 

обезсилването не са спазени; 

 

3) когато предписаниятъ отъ закона срокъ за определяне деня на заседанието за 

произнасяне по обезсилването не е спазенъ; 

 

4) когато въ състава, който е постановиль определението за обезсилване, е взелъ 

участие съдия, който е билъ дълженъ по закона да се отведе; 

 

5) когато при постановяване на определението за обезсилване не са спазени някои отъ 

съществените правила на това производство; 

 

6) когато са налице условията, при които, съгласно съ чл. 549 отъ гражданското 

съдопроизводство, се допуска прегледъ на решение по причина на престъпно деяние. 

Жалбата трябва да е приподписана отъ адвокатъ. 

 

Чл. 1263. Определението, съ което е обезсилена една ценна книга, е окончателно и не 

подлежи на никакво обжалване. 

 

При все това то може да се обтъжи предъ Върховния касационенъ съдъ отъ 

заинтересуваното лице: 

 

1) когато производството за обезсилване е допустнато въ такъвъ случай, за какъвто 

законътъ не допуска това производство; 



 

2) когато предписаните отъ закона правила за обнародването на заповедьта по 

обезсилването не са спазени; 

 

3) когато предписаниятъ отъ закона срокъ за определяне деня на заседанието за 

произнасяне по обезсилването не е спазенъ; 

 

4) когато въ състава, който е постановиль определението за обезсилване, е взелъ 

участие съдия, който е билъ дълженъ по закона да се отведе; 

 

5) когато при постановяване на определението за обезсилване не са спазени някои отъ 

съществените правила на това производство, и 

 

6) когато са налице условията, при които, се допуска, съгласно съ гражданското 

съдопроизводство, прегледъ на решение по причина на престъпно деяние. 

 

Чл. 1018 (1264). Жалбата се подава въ месеченъ срокъ, който започва да тече отъ 

деня, въ който тъжительтъ се е научилъ за определението за обезсилване. Ако, обаче, 

жалбата се основава на единъ отъ посочените въ чл. 1017, т. т. 4 и 6 поводи и този поводъ 

не е билъ известенъ на тъжителя въ деня, когато се е научилъ за определението, срокътъ 

тече отъ деня, въ който тъжительтъ се е научилъ за повода, върху който основава жалбата 

си. 

 

Следъ изтичането на десеть години отъ постановяването на определението за 

обезсилване, никаква жалба не се допуска. 

 

Чл. 1264. Жалбата се подава въ месеченъ срокъ, който започва да тече отъ деня въ 

който тъжителя се е научилъ за определението за обезсилване. Ако, обаче, жалбата се 

основава на единъ отъ показаните поводи въ чл. 1263, п. п. 4 и 6, и този поводъ не е билъ 

известенъ на тъжителя въ деня, когато се е научилъ за определението, срокътъ тече отъ 

деня, въ който тъжителя се е научилъ за повода върху който основава жалбата си. 

 

Следъ изтичането на десеть години отъ постановяването на определението за 

обезсилване, никаква жалба не се допуска. 

 

Чл. 1019 (1265). Когато Върховниятъ касационенъ съдъ намери жалбата за 

основателна по една отъ причините, посочени въ чл. 1017, той отменява определението за 

обезсилване и унищожава станалото по него производство. 

 

Решението на Върховниятъ касационенъ съдъ, съ което се отменява определението за 

обезсилване, се обнародва по същия начинъ, както определението за обезсилване. 

 

Чл. 1265. Когато Върховниятъ касационенъ съдъ намери жалбата за основателна по 

една отъ причините, показани въ чл. 1263, той отменява определението за обезсилване и 

унищожаване станалото по него производство. 

 

Решението на Върховния касационенъ съдъ, съ което се отменява определението за 



обезсилване, се обнародва по същия начинъ, както определението за обезсилване. 

 

Чл. 1020 (1266). Лицето, въ полза на което е постановено определението за 

обезсилване, има право да осъществява правата, които произтичатъ отъ ценната книга, 

срещу лицето, което е задължено по нея. 

 

Ако определението за обезсилване на ценна книга се отмени по жалбата на 

заинтересувания, направените плащания, възъ основа на това определение, отъ задължения 

по ценната книга, иматъ сила, както спрямо трети лица, така и спрямо лицето по жалбата 

на което е отменено определението, стига само задължениятъ да не е знаялъ въ време на 

плащането за отменението на определението. 

 

Чл. 1266. Лицето, въ полза на което е постановено определението за обезсилване, има 

право да осъществява правата, които произтичатъ отъ ценната книга, срещу лицето, което 

е задължено по нея. 

 

Ако определението за обезсилване на ценната книга се отмени по касационна жалба 

на заинтересувания, направените плащания, възъ основа на това определение, отъ 

задължения по ценната книга, иматъ сила, както спрямо трети лица, така и спрямо лицето, 

по жалбата на което е отменено определението, стига само задължениятъ да не е знаялъ въ 

време на плащането за отменение на определението. 

 

Чл. 1021 (1267). Ако производството за обезсилване се свърши безъ да се издава 

определение за обезсилване заповедьта за неплащане се отменява по длъжность отъ съда. 

Отменението се обнародва по същия начинъ, по който е била обнародвана заповедьта. 

 

Чл. 1267. Ако производството за обезсилване се свърши безъ да се издава 

определението за обезсилване, заповедьта за изплащане се отменява по длъжность отъ 

съда. Отменението се обнародва по същия начинъ, по който е била обнародвана 

заповедьтъ. 

 

Чл. 1021а. (Новъ: З. отъ 30 декемврий 1941 г.) Безименни ценни книжа, които по 

специаленъ законъ се конфискуватъ въ полза на държавата, ако въ седмодневенъ срокъ отъ 

обнародване въ "Държавенъ вестникъ", на обявлението за предаването имъ не бъдатъ 

предадени отъ лицата, въ които се намиратъ, на съответното място, по докладъ на 

надлежния министъръ, се обезсилватъ съ постановлеине на Министерския съветъ, като въ 

замяна на обезсилените ценни книжа издателите на тия книжа се задължаватъ да издадатъ 

на държавата дубликати въ определенъ отъ надлежния министъръ срокъ отъ датата на 

съобщението. Заедно съ ценните скнижа държавата придобива право и на всички 

неизплатени още по тяхъ купони до момента на обезсилването. 

 

Постановлението на Министерския съветъ се обнародва въ "Държавенъ вестникъ". 

 

Неиздаването на дубликати въ дадения срокъ влече следъ себе си отговорность за 

издателя въ лицето на всички членове на управителния съветъ - глоба, въ размеръ на доенъ 

размеръ на стойностьта на ценните книжа по номиналната имъ стойность или по 

пазарната, ако последната е по-голяма отъ номиналната, независимо отъ отговорностьта по 



други закони. 

 

Глобата се налага съ постановление отъ надлежния министъръ, което не подлежи на 

никакво обжалване. 

 

Особено разпореждане 

 

Чл. 1022. Този законъ отменява всички действуващи досега постановления по 

гражданското съдопроизводство и влиза въ сила на 1 априлъ 1930 година. 

 

ПРЕХОДНА НАРЕДБА 

(По изменение и допълнеине на закона за гражданско 

осъдопроизводство отъ 2 априлъ 1942 г.) 
 

§ 6. Висящите въ съдилищата дела се разглеждатъ по досегашния редъ. 

 

ПРЕХОДНИ НАРЕДБИ 

(З. отъ 12 ноемврий 1934 г.) 
 

§ 1. Заварените въ всички инстанции дела, подсъдностьта на които се изменява по 

настоящата наредба-законъ, се разглеждатъ по досегашния редъ. 

 

§ 2. Длъжниците по заварени изпълнителни дела, по които продажбата на описаните 

имоти е свършена, могатъ да упражняватъ правото си по чл. 789 до първото следъ влизане 

на наредбата-законъ въ сила съдебно заседание на инстацията, въ която делото се намира. 

 

ПРЕХОДНИ НАРЕДБИ 

(По закона за изменение и допълнение на закона за 

облекчение работата на В. к. съдъ отъ 7 юлий 1932 год.). 
 

Чл. 7. Висящите въ Върховиня касационенъ съдъ дела по касационни жалби срещу 

определения на окръжни съдилища по изпълнителни производства се изпращатъ на 

надлежните апелативни съдилища, освенъ насрочените, които се разглеждатъ по 

досегашния редъ. 

 

Чл. 9. Насрочените въ съдилищата дела, които по тоя законъ се изземватъ отъ тяхъ, а 

също и висящите въ Върховния касационенъ съдъ дела за нарушено владение, се 

разглежатъ отъ същите съдилища по досегашния редъ. 

 

Чл. 10. Срокътъ за подаване допълнителна касационна жалба по висящите въ 

Върховния касационенъ съдъ граждански дела, предвиденъ въ чл. 3, § 2 , почва да тече отъ 

деня на връчване покана отъ Върховния касационенъ съдъ на подалия основна касационна 

жалба да подаде допълнителната такава. 



 

Чл. 11. Висящите въ Върховния касационенъ съдъ дела по недопускане на делба се 

гледатъ по досегашния редъ, а тия по утвърджаване на делбата се изпращатъ на 

надлежните апелативни съдилища. 

 

ПРЕХОДНИ НАРЕДБИ 

(З. отъ 1 февруарий 1930 г.) 
 

§ 1. По делата съ цена на иска отъ 300 до 1.000 лева включително, заварени въ 

околийските съдилища, страните иматъ право, най-късно въ първото заседание по делото, 

следъ влизането въ сила на този законъ, да посочатъ нови доказателства и да направятъ 

всичките си искания и възражения по делото. 

 

Същото право иматъ страните и по заварените въ областните съдилища въззивни дела 

съ цена на иска отъ 2.000 до 5.000 лева включително. 

 

§ 2. Решенията по делата съ цена на иска отъ 300 до 2.000 лв., постановени отъ 

околийските съдии до влизането въ сила на този законъ, се обжалватъ предъ апелативните 

съдилища, по реда, предвиденъ въ досега действуващия законъ за гражданското 

съдопроизводство. 

 

§ 3. По заварените въ околийските съдилища дела съ цена на иска до 5.000 лв. 

включително, по които няма постановено решение отъ околийския съдия, всеки отъ 

страните има право, най-късно въ първото заседание по делото, следъ влизането въ сила на 

този законъ, да повдигне въпросъ за цената на иска, за да се определи редътъ на обжалване 

на решенито. Цената на иска се определя споредъ правилата, установени въ чл. 104. Ако 

следъ това цената на иска се окаже по-голяма отъ 30.000 лева, делото не изменя своята 

подсъдность и се счита, че цената на иска е 30.000 лева. 

 

По тези дела, въпреки, това, че цената на иска се е оказала по-голяма отъ посочената 

по-рано, ищецътъ не е дълженъ да плаща допълнително съдебно мито въ тази инстанция, и 

на страната, която печели делото, разноските по водене на делото предъ околийския съдия 

се определятъ споредъ първоначалната цена на иска. 

 

Същата наредба се прилага и по дела за собственость на недвижими имоти съ цена на 

иска отъ 2.000 до 5.000 лв., постъпили по въззивъ въ областния съдъ и нерешени до 

влизането въ сила на този законъ. 

 

§ 4. Делата съ цена на иска отъ 10.000 до 30.000 лева включително, несвършени въ 

областните съдилища до влизането въ сила на този законъ, съ изключение на онези отъ 

тяхъ, които са за собственость на недвижими имоти, се предаватъ за разглеждане на 

съответните околийски съдилища. 

 

По делата съ цена на иска отъ 10.000 до 30.000 лева включително, се прилага 

наредбата на § 3 . Ако следъ новата оценка се окаже, че цената на иска не е по-голяма отъ 

30.000 лева, делото се предава за разглеждане на съответния околийски съдия. 



 

Ако по делата, които възъ основа на ал. ал. 1 и 2 на този параграфъ се предаватъ на 

околийските съдилища е имало вече първо заседание въ областния съдъ, страните няматъ 

право да посочватъ нови доказателства предъ околийския съдия. 

 

§ 5. По делата, постъпили въ областните съдилища по въззивъ и по делата съ цена на 

иска по-голяма отъ 30.000 лева, заведени въ същите съдилища преди влизането въ сила на 

този законъ, страните иматъ право въ първото по делото заседание да посочатъ всичките 

си доказателства и да направятъ всичките си искания и възражения. 

 

Същото право иматъ страните и по делата, постъпили по въззивъ въ апелативните 

съдилища преди влизането въ сила на този законъ. 

 

§ 6. Заварените въ Върховния касационенъ съдъ, при влизането въ сила на този 

законъ, дела съ цена на иска пе по-голяма отъ 5.000 лева, които не са разглеждани по 

същество отъ апелативенъ съдъ, се предаватъ на съответните апелативни съдилища, които 

ги разглеждатъ по касационенъ редъ. 

 

Когато апелативниятъ съдъ уважи касационната жалба и делото се повърне въ 

областния съдъ за ново разглеждане, страните иматъ право въ първото по делото заседание 

да посочватъ нови доказателства и, ако делото е за собственость на недвижимъ имотъ, да 

упражнятъ даденото имъ съ наредбата на § 3 право. 

 

§ 7. Апелативниятъ съдъ, когато не уважава касационната жалба, не е дълженъ да 

излага писмено съображенията си, освенъ ако заинтересуваната страна поиска това съ 

писмено заявление въ тридневенъ срокъ отъ произнасяне на резолюцията. 

 

§ 8. Заварените при влизане въ сила на този законъ въ апелативните съдилища и въ 

Върховния касационенъ съдъ дела, образувани по частни жалби на страните, се изпращатъ 

въ ония съдилища, които, споредъ наредбите на този законъ са компетентни да ги 

разглеждатъ. 
                                                 Приложение къмъ чл. 559 

,чл. 559 , 

 



 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНЪ ЛИСТЪ 

№ . . . 

 

 Гр. . . . ., 193 . . год. . . (месецъ и день) 

Въ Името на Негово Величество Борисъ III, 

Царъ на българите 

 

 . . . . . . областенъ съдъ (околийски съдия) въ. . . . .. . . . . 

заседание  

на хилядо деветстотинъ и . . . година . . . . (месецъ и день), въ съставъ: 

 председатель: . . . ., членове: . . . . . и при 

секретарь: . . . . . . ., като разгледа делото № . . ./. . .год., по иска, 

предявенъ отъ . . . . . . срещу . . . . . . . . за . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 РЕШИ: 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 На . . . . (месецъ и день), хиляда деветстотинъ и . . . . година, 

председательтъ на . . . областенъ съдъ (. . . . околийски съдия) провери, 

че 

това решение подлежи на изпълнение и постанови: 

 

 Да се издаде изпълнителенъ листъ по него. Полицеските и военни власти се 

задължаватъ да даватъ безъ забава исканото имъ отъ съдията-изпълнитель 

законно съдействие за привеждането му въ изпълнение. 

 

      Този листъ се дава на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

        Председатель (околйски съдия): . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

                                                 Секретарь: . . . . . . . 

 

 Гражданско дело № . . . . . отъ 193 . . година. 
 

 


