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Въведение 

Заповедното производство е уредено в Част V „Изпълнително производство”, Глава тридесет и 
седма от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Макар да е въведено с новия ГПК, в сила от 
2008 г., заповедното производство не е чуждо на българската правна традиция. През 1897 г. е 
уредено за пръв път в Законь за заповедното съдопроизводство, утвърден с указ от 30.11.1897 
г., под № 206, обн., ДВ, бр. 277 от 15.12.1897 г.1 В Законь за гражданското съдопроизводство2, 
утвърден с указ № 37 от 23.01.1930 г., обн. в ДВ бр. 246 от 1.02.1930 г. е уредено в Глава Ха 
„Заповедно производство“.  

То представлява формално, факултативно производство пред съда, което по опростен и бърз 
начин дава възможност кредиторът да събере свое вземане, когато то е безспорно3 (но въпреки 
това не се изпълнява), чрез снабдяване със съдебно изпълнително основание. Така, ако 
длъжникът не оспорва твърдяното от кредитора вземане, се избягва по-дългия, по-скъп и по-
тромав спорен исков процес. В този смисъл най-общо целта на това производство може да се 
обобщи като: установяване дали вземането е спорно и ако не е, да „въоръжи“ заявителя 
(кредитора) с изпълнително основание за събиране на вземането си. То е широко използвано за 
вземания на банки, доставчици на комунални услуги, мобилни оператори, граждани и бизнеса. 

Тъй като не става дума за исков процес, производството започва не с искова молба, а със 
заявление по образец, което кредиторът подава пред районния съд по постоянния си адрес 
(физическо лице) или по седалището (юридическо лице) на длъжника. Съдът проверява 
редовността на заявлението като преценява дали формата и съдържанието му отговарят на 
установените в закона изисквания. Съгласно чл. 410 от ГПК заявлението съдържа искане за 
издаване на заповед за изпълнение и на изпълнителен лист, а чл. 417 от ГПК включва издаване 
на заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист. 

Съгласно чл. 410 от ГПК заявителят може да иска издаването на заповед за изпълнение на 
вземания на парични суми до 25 хил. лева или заместими вещи, както и при задължение за 
предаване на движима вещ. По силата на тази разпоредба, когато уважи заявлението4, съдът 
издава заповед за изпълнение само въз основа на твърдението на кредитора. Препис от 
заповедта се връчва на длъжника. Тя съдържа и покана до длъжника да изпълни задължението 
си в двуседмичен срок от връчването на заповедта. В посочения срок той може писмено да 
възрази срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея като не е необходимо да 
обосновава възражението. Ако длъжникът не подаде възражение в указания от закона срок, въз 
основа на заповедта се издава изпълнителен лист в полза на кредитора. Ако длъжникът възрази, 
след подаване на искова молба от заявителя, новообразуваното дело вече става исково, тъй като 
съществуването на задължението е оспорено. Длъжникът и кредиторът представят в процеса 
доказателства за твърденията си за съществуването или несъществуването на задължението, въз 
основа на което първоначално е издадена заповед за изпълнение.  

                                                           
1 http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/dtaktjcv8ikh8s1wzmmpdaeqnodj22 
2 http://www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2015/8/24/--3  
3 Чл. 3, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 
определя кога едно вземане е безспорно.  
4 Съдът проверява дали то отговаря на изискванията по чл. 410 от ГПК и дали „искането е в противоречие 
със закона или с добрите нрави; длъжникът няма постоянен адрес или седалище на територията на 
Република България; длъжникът няма обичайно местопребиваване или място на дейност на територията 
на Република България.“ (чл.411, ал. ал. 2, т.1-4 от ГПК) 
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При заповедното производство по чл. 417 от ГПК заповедта за изпълнение се издава въз основа 
на документ5 като сумата на вземанията е без значение. Както бе посочено по-горе кредиторът 
може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист, т.е. 
да образува изпълнително производство срещу длъжника. По силата на чл. 418, ал. 5 от ГПК 
заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист и копие от документа, 
въз основа на който е издадена заповедта, се връчва на длъжника от съдебния изпълнител. 
Длъжникът има възможността да обжалва с частна жалба разпореждането, с което се уважава 
молбата за незабавно изпълнение, в двуседмичен срок от връчване на заповедта като жалбата 
се подава заедно с възражението срещу заповедта. Възражението не спира принудителното 
изпълнение освен в предвидени от закона случаи.  

ГПК дава възможност на длъжника да защити правата си, в случаите когато е бил лишен от 
възможност да оспори вземането. При наличие на установените законови предпоставки, съдът 
служебно обезсилва заповедта за изпълнение и издадения изпълнителен лист (чл. 423 от ГПК). 
Освен това, когато се намерят новооткрити обстоятелства или нови писмени доказателства от 
съществено значение за делото, длъжникът може да предяви иск за оспорване на вземането. 

 

 

1. Значение на заповедното производство 

По-ефективното събиране на безспорни неизплатени задължения чрез заповедното 
производство и неговата бързина, цена и „лекота на използване“6 значително улеснява 
стопанския оборот и поради това е от ключово значение за правенето на бизнес. Европейският 
съюз също отбелязва, че „Бързото и ефективно събиране по съдебен ред на неизплатени 
задължения, по които не съществува правен спор, е от първостепенно значение за 
икономическите оператори в Европейския съюз, тъй като просрочените плащания 
представляват основна причина за неплатежоспособността, която застрашава 
оцеляването на предприятията, по-специално малките и средните предприятия, и води до 
загуба на голям брой работни места.“7 Подобна опростена процедура представлява ефективно 
средство за съдебна защита на кредитора срещу длъжника, като в същото време гарантира и 

                                                           
5 Видовете документи са изчерпателно изброени в чл. 417, т.1-т.10 от ГПК:  акт на административен орган, 
по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища; документ или 
извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините 
и банките; нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно 
съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и 
задължения за предаване на определени вещи; извлечение от регистъра на особените залози за вписано 
обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи; извлечение от 
регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до 
изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на продадени или отдадени на лизинг 
вещи; договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от ЗЗД; влязъл в сила акт за установяване 
на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на ГПК; влезли в сила 
задължителни предписания на органи на ИА "Главна инспекция по труда" до работодател за изплащане 
на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения; акт за начет; запис 
на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или 
купони по нея. 
6 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 861/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 юли 2007 година за 
създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0861&from=bg 
7 Виж тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32006R1896 
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защита правата на последния, осигурявайки равнопоставеност на страните. Възможността 
кредиторът да избира процесуалното си поведение (дали да пристъпи към исков процес след 
възражение от длъжника или не) му дава по-голяма свобода да прецени как администрира 
разходите си, а и спомага да не се водят ненужно съдебни процеси. 

 

2. Какво показват данните за заповедните производства 

Въпреки че през 2018 г. има лек спад в сравнение с броя през 2017 г., тенденцията през 
последните години е броят на заповедните производства по-скоро постепенно да нараства. 
Изглежда, че динамиката на стопанския оборот, съчетана с достъпността (в смисъл на това, че 
процедурата е опростена и по-евтина) и бързината на производство, което снабдява кредитора 
с изпълнително основание за събиране на безспорни неизплатени задължения, води до 
последователно увеличаване на броя на заповедните производства.   

 

Фиг. 1. Брой на заповедните производства за периода 2014 – 2018 г.  

 
Източник на данните: ВСС 

 

Броят на заповедните производства не е просто голям, той е внушителен и представлява над 50 
% от всички граждански дела в районните съдилища. Така се запазва устойчивата тенденция от 
предходни години делът на заповедните производства да надхвърля значително (с над 50 %) 
този на останалите граждански производства. 
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Фиг. 2. Структура на гражданските дела за разглеждане за 2018 г. 

 
Източник на данните: ВСС 

 

При проследяване на разпределението на броя на делата по градове обаче е очевидно, че 
основната тежест при разглеждане на този вид дела се пада на Софийския районен съд (СРС). 
Сериозна диспропорция е видна дори само след сравнение с втория и третия най-натоварен със 
заповедни производства съд (РС Пловдив и РС Варна), а при сравнение с последните три най-
малко натоварени по отношение на заповедните производства съдилища, тя е внушителна. 
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Източник на данните: ВСС 

 

 

3. Идентифицирани проблеми 

От представените по-горе данни могат да се идентифицират няколко проблемни сфери, 
свързани със заповедни производства и най-вече с тяхното администриране. По-важните от тях 
са8: 

 Неравномерно разпределение на натоварването по региони 

Поради натрупване на значителен брой заповедни производства в големите районни съдилища 
и най-вече в Софийския районен съд, е налице неравномерно разпределение на натоварването 
в различните региони и свръхнатоварване в СРС. Това, от своя страна, води до:  

 Забавяне на произнасянията в срок 

Малките районни съдилища успяват да свършат заповедните производства в изискуемия от 
закона срок поради ниската и изключително ниската си натовареност. За разлика от тях обаче, 
СРС и другите райони съдилища в областни центрове, поради високата си натовареност, 
неминуемо забавят произнасянията си по заявленията за издаване на заповедите за 
изпълнение. По този начин една от целите на заповедното производство, а именно бързината, 
не е изпълнена пълноценно. Това е и причината делът на висящите заповедни производства да 
е най-висок в СРС. 

                                                           
8 Други проблемни сфери, свързани с de jure и de facto несъответствията в производството могат да бъдат 
открити в „Карта на съдебните производства в България“: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/380281467986376381/text/100934-BULGARIAN-WP-P156952-
PUBLIC-Box393246B-Bulgarian-mapping-report.txt 

Също така становищата на съдиите от СРС Константин Кунчев, Филип Савов и Васил Петров Петров относно 
законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, № 954-01-11, внесен от 
Данаил Димитров Кирилов и група народни представители на 28.02.2019 г.: 
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/standpoint/ID/10119   
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Фиг. 4 Дял на висящите дела 

 
Източник на данните: ВСС 

 

 Отрицателен ефект върху същинската правораздавателна дейност 

Силната концентрация на заповедни производства в определени съдилища означава, че 
същинската правораздавателна дейност на съдиите в тези съдилища страда. Това се дължи на 
факта, че голяма част от времето на съдията е заето с тази опростена и формална процедура, 
която не изисква същия аналитичен и времеви ресурс, необходим за разглеждането и 
решаването на едно сложно от фактическа и правна страна дело в общия исков процес.   

Отделянето на време за една нетипична съдийска работа неминуемо води и до: 

 

 Влошаване на качеството на съдебните актове 

Отнемането на основен и ценен за софийските съдилища ресурс като времето неизбежно се 
компенсира с намаляване качеството на съдебните актове, които натоварените съдии 
постановяват. Това е неизбежна последица от намаленото за същинска правораздавателна 
дейност време.  

 

 

4. Възможни решения 
 

 Възлагане на производството по чл. 410 от ГПК на държавни съдебни изпълнители  

Поради своя силно формален и технически характер (обусловено от липсата на необходимост да 
се прави преценка на основателността на вземането), заявленията за издаване на заповед за 
изпълнение по чл. 410 ГПК не е нужно да бъдат разглеждани от съдии. Това може да бъде 
извършвано от друг държавен орган. Както показва изследването „Към ефективно изпълнение 
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на безспорни парични вземания: уроци от Източна и Централна Европа“ на Световната банка9 
в някои държави (Сърбия, Черна гора) този вид производство се осъществява от съдебни 
изпълнители, а в други държави като Унгария, Хърватска и Македония тези функции се 
изпълняват от нотариуси. Докладът отбелязва, че „когато дадена държава възложи на 
съдилищата издаването на изпълнителни основания за безспорни вземания, тя въпреки 
всичко, може да освободи съдиите от този вид дейност и да разпредели по-голямата част 
от отговорността на помощен персонал с юридическо образование.“10 

Не съществуват пречки, след законодателни изменения, и в България да се въведе 
разглеждането на този вид заявления от държавните съдебни изпълнители. Ефектът от 
въвеждането на подобна промяна може и да бъде положителен, защото: 

- значително ще се намали голямата натовареност на някои районни съдилища като им се 
даде възможност да съсредоточат ресурсите си към дела с фактическа и правна 
сложност, т.е. ще се повиши и качеството на съдебните актове,  

- ще се създаде възможност за по-ефективно „уплътняване“ работата на държавните 
съдебни изпълнители. Тяхната натовареност е далеч по-ниска от тази на частните 
съдебни изпълнители.11 

По този начин може да се създаде възможност за рационализиране и оптимизиране на 
работните процеси. 

 

 Централизирана електронна система за обработка и разпределение на заповедните 
производства 

Издаването на изпълнително основание за безспорно вземане се извършва по по-ефективен, 
бърз и предвидим начин чрез използването на електрони системи и технологии. До този извод 
достига и Световната банка в  посоченото по-горе изследване: „Електронното заявяване 
улеснява работата както на кредиторите, така и на компетентните органи“. Ако е налице 
политическата воля, капацитет и умения за въвеждане на електронно заявление, което да се 
обработва и разпределя от централизирана електронна система, ефективността на 
производството и неговата предсказуемост  е много вероятно да се увеличи.  

„Всички централизирани системи функционират с помощта на изцяло електронна 
платформа за подаване и обработка на заявленията на кредиторите, поради което не е 
необходимо всички длъжностни лица, които се произнасят по заявленията, да работят на 
едно и също място. Например, полският Електронен съд наема 50 съдебни служители, които 
са в Люблин и 69 съдебни служители, които са извън Люблин. По същия начин, в Унгария 
централизираната електронна система за подаване на заявления ги разпределя равномерно 
към всички нотариуси в страната. По този начин, нотариус в едната част на страната 
може да вземе решение по заявление от друга част на страната. Системата осигурява 

                                                           
9 „Към ефективно изпълнение на безспорни парични вземания: Уроци от Източна и Централна Европа“: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/560171500301403536/pdf/117415-BULGARIAN-50P-Towards-
Effective-Enforcement-bg.pdf 
10 Пак там 
11 https://ime.bg/bg/articles/zashto-prodyljava-da-ima-dyrjavni-sydebni-izpylniteli/ Макар изследването да е 
от 2015 г., динамиката във връзка със съотношението между натовареността на държавните и частните 
съдебни изпълнители не е променена значително.  
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еднакво натоварване, а физическото местонахождение на длъжностното лице е без 
значение.“ 

В 67% от изследваните в доклада на Световната банка държави (Чехия, Естония, Унгария, Латвия, 
Литва, Полша, Словакия и Словения) електронното заявление е възможно.  

Въпреки контекстуалните специфики и различия, въвеждането на подобна система у нас може 
да представлява една от инициативите, с които натовареността между съдилищата ще се 
уравновеси. Включването на всички (граждански, където има специализация) районни съдии в 
централизираната електронна система за разпределение на заявленията ще спомогне именно 
за по-справедливо регулиране на натовареността. Производството за безспорни вземания би се 
улеснило многократно, ако, освен разпределението, и други етапи от него се извършват по 
електронен път – например подаване на заявлението, уведомяване на страните и др.  

Посочените по-горе предложения за решения не са нови за българския контекст. Нещо повече, 
началото на миналата годината ВСС прие Концепция за система за централизирана единна 
обработка на заповедни предложения12, която дава възможност за извършване на процесуални 
действия в електрона форма, връщане на съобщения по е-път, дистанционен достъп до е-дела 
както на място, така и чрез интернет. Подаването на заявленията може да се извършва както на 
хартия, така и електронно във всеки районен съд в държавата без значение от постоянния адрес 
или седалището на страните. Заявленията ще се разпределят между всички районни съдии в 
страната. По този начин ще се балансира натовареността, тъй като слабо натоварените районни 
съдилища могат да компенсират с разглеждане на повече заявления за разглеждане. Процентът, 
при който всеки отделен съд участва в разпределението, се определя от ВСС. 

От началото на 2018 г. досега обаче няма особен напредък. Година и половина след приемането 
на концепцията, ВСС единствено направи анкетно проучване за проблемите в заповедното 
производство (в края на май 2019 г.) и организира национална конференция „За ефективността 
на правосъдието“ (отново в края на май 2019 г.). Част от конференцията се фокусира именно 
върху заповедното производство като е представена и идеята за централизирана електронна 
обработка на заповедното производство. Извън тези дейности, които на практика не носят 
добавена стойност към вече разработената идея за електронно заповедно производство, все 
още няма напредък на законодателно ниво. Остава надеждата, че това няма да останат само 
дейности по проекта, изпълняван от ВСС, по силата на който органът е развил тази идея.  
 

 

5. Заключение 

Настоящият преглед не претендира за изчерпателност по отношение на затрудненията, 
свързани със заповедното производство. Той по-скоро се съсредоточава върху по-общи 
проблеми и концептуални мерки, чието изпълнение би спомогнало за разрешаване и на 
проблемни сфери извън заповедното производство каквито например са неравномерната 
натовареност на съдилищата, съдебната карта и качество на правосъдието, а оттам и на 
доверието в него. Тепърва предстои да се установи дали е налице воля за промени, чието 
(сравнително лесно постижимо) изпълнение може да подобри работата на съда, да го разтовари 
от нетипична работа и да подобри бизнес средата в България.  
  

                                                           
12 Виж тук: http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/19/ks-9-1.pdf  
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