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В „Държавен вестник“, брой 42 от 22.05.2018 г. беше обнародван
Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
кодекс (ГПК), който влезе в сила на 26 май 2018 г. Той въвежда
промени в няколко важни закона и в разпоредбите на ГПК, които
уреждат изпълнителното производство и процедурите, свързани с
прилагане на международни договори и актове на Европейския
съюз.

По-долу представяме обобщение на някои от по-съществените
изменения, въведени със закона.

Промени в Закона за задълженията и договорите

Създава се нова разпоредба на Закона за задълженията и
договорите, по силата на която при частично предявяване на
вземане давността се спира или прекъсва единствено за
предявената част. До момента този въпрос беше предмет на
спорове в съдебната практика, по повод на което беше
образувано и тълкувателно дело на Върховния касационен съд.
Във връзка с тази промяна Гражданският процесуален кодекс
вече изрично предвижда, че е допустимо едновременното водене
на дела за различни части от едно вземане.

Промени в Административнопроцесуалния кодекс

Ограничава се обхватът на разпоредбата на
Административнопроцесуалния кодекс, която за неуредените от
него правила за съдебни производства препращаше към
правилата на Гражданския процесуален кодекс.

В резултат на това занапред сроковете за страните по
административни и данъчни дела няма да спират да текат по
време на официалните празници и съдебната ваканция (от 15
юли до 1 септември).

Изменения в изпълнителното производство по ГПК

mailto:jmateeva@kpmg.com
file://bgsoffsr01/groups/WorkGroup/Design/Newsletter/Legal%20News/2018-04%20Substantial%20changes%20in%20the%20legislation%20implemented%20through%20amendments%20to%20the%20CPC/eevtimov@kpmg.com


Новост в изпълнителното производство представлява
разширяването на кръга на средствата на общините и бюджетно
субсидираните заведения, които не подлежат на принудително
изпълнение.

Процедури по прилагане на международни договори и актове
на Европейския съюз

Въведени са нови правила, уреждащи производството и
изпълнение по Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на
европейска процедура за искове с малък материален интерес и
изпълнение по Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на
европейско изпълнително основание при безспорни вземания.
Отделно от това се създава уредба на признаването и допускане
до изпълнение на съдебни решения, постановени при действието
на Конвенцията за международното събиране на издръжка на
деца и на други членове на семейството.
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