`ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБА № 6 ОТ 2008 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБРАЗЦИТЕ НА ЗАПОВЕД ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
ДРУГИ КНИЖА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО
(Обн., ДВ, бр. 22 от 2008 г., изм. ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
§ 1. Създава се чл. 7а:
„Чл. 7а. (1) Длъжникът в съответствие с чл. 414а ГПК може да подаде писмено
възражение срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея за изпълнение изцяло
или частично на задължението, като представи доказателства по чл. 414а, ал. 1 ГПК.
(2) Възражението се подава по образец съгласно приложение № 8.
§ 2. В чл. 8 след думите „чл. 414“ се добавя „и чл. 414а“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК т. 8 се
изменя така:
„ 8. Длъжникът може да плати присъдената сума:
а) по следната банкова сметка: ......................................................................................;
б) по следния начин:
…...................................................................................................“.
2. В подразделение „Указания за попълване“ т. 8 се изменя така:
„ 8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на
банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин
за плащане на присъдената сума.“
3. В подразделение „Допълнителна информация за заявителя/кредитора“ в т. 3 на
ред „ - искането не е направено по настоящия образец“ накрая се добавя „ и заявителят не
отстрани допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението“.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК ред
„Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на заявителя/кредитора……….." се
изменя така:
„Присъдената сума може да бъде:
внесена
по
следната
банкова
сметка
на
заявителя/кредитора
………………………………………………………………….;
- платена по следния начин:……….................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта,
че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“
б) създава се нова т. 2:
„2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда
писмено възражение по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или
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частично на задължението Ви. Към това възражение се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за заявителя.“
в) досегашните т. 2-5 стават съответно т. 3- 6.
§ 5. В приложение № 3 към чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на задължение за предаване на движими вещи по
чл. 410 ГПК ред „Присъдената сума може да бъде внесена по сметка на
заявителя/кредитора……….." се изменя така:
„Присъдената сума може да бъде:
внесена
по
следната
банкова
сметка
на
заявителя/кредитора
………………………………………………………………….;
- платена по следния начин:……….................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта,
че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.“
б) създава се нова т. 2:
„2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда
писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или
частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за заявителя.“
в) досегашните т. 2-5 стават съответно т. 3- 6.
§ 6. В приложение № 4 към чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 ГПК т. 8 се
изменя така:
„ 8. Длъжникът може да плати присъдената сума:
а) по следната банкова сметка: ..................................................................................;
б) по следния начин: ....................................................................................................“.
2. В подразделение „Указания за попълване“ т. 8 се изменя така:
„ 8. Кредиторът посочва банката, IBAN или друг съответен банков код на
банковата сметка, по която да му се преведе присъдената сума, или друг подходящ начин
за плащане на присъдената сума.“
3. В подразделение „Допълнителна информация за заявителя/кредитора“ в т. 3 на
ред „ - искането не е направено по настоящия образец“ накрая се добавя „ и заявителят
не отстрани допуснатите нередовности в тридневен срок от съобщението“.
§ 7. В приложение № 5 към чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по
чл. 417 ГПК след ред „Вземането произтича от следните обстоятелства:……….." се
създава ред:
„Присъдената сума може да бъде:
- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора
………………………………………………………………….;
- платена по следния начин:……….................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към
заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за
изпълнение.“
б) създава се нова т. 2:
„2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда
писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или
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частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за заявителя.“
в) досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 3 - 5.
г) досегашната т. 5 става т. 6 като в изречение второ след думата
„изпълнението“ се добавя „и без да е необходимо обезпечение“, а думата „убедителни“
се заличава.
д) досегашните т. 6 - 8 стават съответно т. 7 - 9.
§ 8. В приложение № 6 към чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заповедта за изпълнение на задължение за предаване на вещи въз основа на
документ по чл. 417 ГПК:
а) думите „да заплати/заплатят солидарно/разделно“ се заменят с „да предаде
/предадат“.
б) след ред „Вземането произтича от следните обстоятелства……….." се създава
ред:
„Присъдената сума може да бъде:
- внесена по следната банкова сметка на заявителя/кредитора
………………………………………………………………….;
- платена по следния начин:……….................................................................“.
2. В подразделение „Важна информация за длъжника“:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към
заповедта, че не дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за
изпълнение.“
б) създава се нова т. 2:
„2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда
писмено възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или
частично задължението си. Към това възражение се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за заявителя.“
в) досегашните т. 2 - 4 стават съответно т. 3 - 5.
г) досегашната т. 5 става т. 6 като в изречение второ след думата
„изпълнението“ се добавя „и без да е необходимо обезпечение“, а думата „убедителни“
се заличава.
д) досегашните т. 6 - 8 стават съответно т. 7 - 9.
§ 9. В приложение № 7 към чл. 7 след наименованието „Възражение“ се добавя
„по чл. 414 ГПК“.
§ 10. Създава се приложение № 8:
„Приложение № 8 към чл.7а
До Районен съд ....................
Гр. ...............................
Адрес: ............................
ВЪЗРАЖЕНИЕ
по чл. 414а ГПК при изпълнение в срока за доброволно изпълнение
Длъжник (трите имена, наименование на дружеството или организацията):
..........................................................................
ЕИК/Код по БУЛСТАТ:.......................................................
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Адрес (седалище/адрес на управление): ....................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща...........................................................
Представляван от законен представител:
Трите имена:..............................................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща:..........................................................
Пълномощник:
Трите имена:..............................................................
Телефон ................................., факс .........................,
електронна поща:..........................................................
На основание чл. 414а ГПК
По ч.гр.д. № ....................... г.
Господин/Госпожо Съдия,
Изпълнил съм изцяло/частично задължението си по заповедта за изпълнение в
двуседмичния срок от връчването й.
Като доказателства прилагам следните документи:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Не съм дал повод за предявяване на вземането, поради което не дължа разноски за
производството. Възражението ми произтича от следните обстоятелства:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Като доказателства прилагам следните документи:
......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................
………………………………………………………….
(грешното се зачертава)

Гр. .................,
дата .................

(подпис)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ
1. Това възражение трябва да бъде обосновано. Към него се прилагат доказателства за
изпълнението на задължението с препис за заявителя.
2. Ако с поведението си не сте дали повод за предявяване на вземането, можете да
възразите, че не дължите разноски за производството. Това възражение също трябва
да бъде обосновано.
3. Възражението се подава или изпраща в съда, подписано от длъжника.
4. Когато само част от задължението се признава, това се посочва изрично.“
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