
ПРОИЗВОДСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА 
 

СТРАНИ 
Страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които 

се води делото. Освен в предвидените от закон случаи никой не може да 
предявява от свое име чужди права пред съд.  

Прокурорът може да участва в производството с права на страна 
в предвидените от закон случаи. Той не може да извършва действия, 
които представляват разпореждане с предмета на делото. По делото, по 
което е предявено чуждо право, се призовава като страна и лицето, 
чието право е предявено. 

Дееспособните физически лица извършват съдопроизводствените 
действия лично. 

Непълнолетните и ограничено запретените извършват 
съдопроизводствените действия лично, но със съгласието на родителите 
или попечителите си. Непълнолетните могат да водят делата си лично за 
спорове по трудови правоотношения или за спорове, произтичащи от 
сделки по чл.4, ал.2 от Закона за лицата и семейството, както и в други 
случаи, определени със закон. Малолетните и поставените под пълно 
запрещение се представляват от законните си представители - родители 
или настойници. 

Юридическите лица се представляват пред съдилищата от лицата, 
които ги представляват по закон или според устройствените им 
правила. Когато липсва правило за представителството, юридическото 
лице се представлява от двама членове на управлението му. 
Държавните учреждения се представляват от своите ръководители 
според техните устройствени правила. Общините се представляват от 
кметовете. 

Държавата се представлява от министъра на финансите, освен 
когато в закон е предвидено друго. По дела, които се отнасят до 
недвижими имоти - държавна собственост, държавата се представлява 
от министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Представители на страните по пълномощие могат да бъдат: 
1. адвокатите; 
2. родителите, децата или съпругът; 
3. юрисконсултите или други служители с юридическо 

образование в учрежденията, предприятията, юридическите лица и на 
едноличния търговец; 

4. областните управители, упълномощени от министъра на 
финансите или от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, в случаите по чл.31 ГПК; 

5. други лица, предвидени в закон. 
ПЪЛНОМОЩНО 
Пълномощниците се легитимират с пълномощно, подписано от 

страната или от нейния представител. В пълномощното се посочват 
трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника. 
Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се 
отразява в протокола от съдебното заседание. 
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Общото пълномощие дава право за извършване на всички 
съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани 
разноски и преупълномощаване. 

За предявяване на искове за гражданско състояние, включително 
брачни искове, е необходимо изрично пълномощно, както и за 
сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за 
признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари 
или на други ценности, както и за действия, представляващи 
разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично 
пълномощно. 

Пълномощното има сила до завършването на делото във всички 
инстанции, ако не е уговорено друго. 

Доверителят има право да оттегли във всяко време пълномощието 
си, като уведоми съда, но това не спира разглеждането на делото. 
Всички действия, извършени законно от пълномощника до оттегляне 
на пълномощното, остават в сила. 

В случай на смърт, психично разстройство или лишаване от права 
на пълномощника, както и на отказ от пълномощието му, за което е 
уведомил съда, производството по делото не се спира, а разглеждането 
му може да се отложи за друго заседание, ако съдът прецени, че тези 
обстоятелства не са могли да станат известни на страната или пък че 
тя е узнала за тях толкова късно, че не е могла да замести 
своевременно пълномощника си с друг. 

 
ОСНОВНО ПРОИЗВОДСТВО  

Всеки може да предяви иск, за да възстанови правото си, когато 
то е нарушено, или за да установи съществуването или 
несъществуването на едно правно отношение или на едно право, когато 
има интерес от това. 

Може да се предяви иск за осъждане на ответника да изпълни 
повтарящи се задължения, дори тяхната изискуемост да настъпва след 
постановяване на решението. 

Иск за пораждане, изменение или прекратяване на граждански 
правоотношения може да се предяви само в предвидените в закон 
случаи. 

Може да се предяви иск за установяване истинността или 
неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването 
или несъществуването на други факти с правно значение се допуска 
само в случаите, предвидени в закон. 

Иск за установяване на престъпно обстоятелство от значение за 
едно гражданско правоотношение или за отмяна на влязло в сила 
решение се допуска в случаите, когато наказателно преследване не 
може да бъде възбудено или е прекратено или спряно на някое от 
основанията посочени в Наказателно-процесуалния кодекс, и в 
случаите, когато извършителят на деянието е останал неоткрит. 

Искът е предявен с постъпването на исковата молба в съда. 
Исковата молба трябва да бъде написана на български език и да 

съдържа: 
- посочване на съда; 
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- името и адреса на ищеца и ответника, на техните законни 
представители или пълномощници, ако имат такива, както и единния 
граждански номер на ищеца и номера на факса и телекса, ако има 
такива; 

- цената на иска, когато той е оценяем; 
- изложение на обстоятелствата, на които се основава искът; 
- в какво се състои искането; 
- подпис на лицето, което подава молбата. 
В исковата молба ищецът е длъжен да посочи доказателствата и 

конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, и да представи 
заедно с нея всички писмени доказателства. Ако подателят на молбата 
не знае или не може да я подпише, тя се подписва от лицето, на което 
той е възложил това, като се посочва причината, поради която сам не е 
подписал. 

Към исковата молба се представят: 
1. пълномощното, когато молбата се подава от пълномощник; 
2. документ за внесените държавни такси и разноски, когато 

такива се дължат; 
3. преписи от исковата молба и от приложенията към нея според 

броя на ответниците. 
Когато исковата молба не отговаря на изискванията посочени по-

горе на ищеца се съобщава да отстрани в едноседмичен срок 
допуснатите нередовности, както и за възможността да ползва правна 
помощ, ако има необходимост и право на това. Когато адресът на 
ищеца не е посочен и не е известен на съда, съобщението се прави чрез 
поставяне на обявление на определеното за това място в съда в 
продължение на една седмица. 

Когато ищецът не отстрани в срока нередовностите, исковата 
молба заедно с приложенията се връща, а ако адресът не е известен, се 
оставя в канцеларията на съда на разположение на ищеца. Против 
връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която 
препис за връчване не се представя. 

По същия начин се постъпва и когато нередовностите в исковата 
молба се забележат по време на производството. Поправената искова 
молба се смята за редовна от деня на подаването. Длъжностно лице, 
което даде ход на молбата, без да е внесена напълно държавната такса, 
отговаря по чл. 6 от Закона за държавните такси.  

Когато при проверка на исковата молба съдът констатира, че 
предявеният иск е недопустим, той връща исковата молба. Против 
връщането на исковата молба може да се подаде частна жалба, от която 
препис за връчване не се представя. 

След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея 
заедно с приложенията на ответника, на когото указва да подаде 
писмен отговор в едномесечен срок, задължителното съдържание на 
отговора и последиците от неподаването на отговор или 
неупражняването на права, както и за възможността да ползва правна 
помощ, ако има необходимост и право на това. 

Писменият отговор на ответника трябва да съдържа: 
1. посочване на съда и номера на делото; 
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2. името и адреса на ответника, както и на неговия законен 
представител или пълномощник, ако има такива; 

3. становище по допустимостта и основателността на иска; 
4. становище по обстоятелствата, на които се основава искът; 
5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се 

основават; 
6. подпис на лицето, което подава молбата. 
В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи 

доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще доказва с тях, 
и да представи всички писмени доказателства, с които разполага. 

Към отговора на исковата молба се представят: 
1. пълномощно, когато отговорът се подава от пълномощник; 
2. преписи от отговора и приложенията към него според броя на 

ищците. 
Когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, 

не вземе становище, не направи възражения, не посочи доказателства, 
не представи писмени доказателства или не упражни правото си за 
предявяване на насрещен иск, инцидентен иск и привличане на трето 
лице - помагач, той губи възможността да направи това по-късно, 
освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.  

 
ВЪЗЗИВНО ОБЖАЛВАНЕ 

Решенията на районните съдилища подлежат на обжалване пред 
окръжните съдилища, а решенията на окръжните съдилища като 
първа инстанция - пред апелативните съдилища. 

Жалба може да се подаде срещу цялото решение или срещу 
отделни негови части. Жалбата се подава чрез съда, който е 
постановил решението, в двуседмичен срок от връчването му на 
страната.  

Срокът за въззивно обжалване се прекъсва с подаването на молба 
за правна помощ и не тече, докато молбата се разглежда. От влизането 
в сила на решението за отхвърляне на молбата за правна помощ 
започва да тече нов срок, а в случай на уважаването й новият срок 
започва да тече от връчването на първоинстанционното решение на 
назначения служебен адвокат. Подаването на следваща молба за 
правна помощ не спира и не прекъсва срока за въззивно обжалване. 

Въззивната жалба трябва да съдържа: 
1. името и адреса на страната, която я подава; 
2. означение на обжалваното решение; 
3. указание в какво се състои порочността на решението; 
4. в какво се състои искането; 
5. новооткритите и новонастъпилите факти, които 

жалбоподателят иска да се вземат предвид при решаването на делото 
от въззивната инстанция, и точно посочване на причините, които са 
му попречили да посочи новооткритите факти; 

6. новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат 
при разглеждане на делото във въззивната инстанция, и излагане на 
причините, които са му попречили да ги посочи или представи; 

7. подпис на жалбоподателя. 
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Към жалбата се прилагат: 
1. преписи от нея и от приложенията й според броя на лицата, 

които участват в делото като насрещна страна; 
2. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник; 
3. новите писмени доказателства, посочени в жалбата; 
4. документ за внесена такса. 
 
Ако жалбата не отговаря на изискванията посочени по-горе на 

страната се съобщава да отстрани в едноседмичен срок допуснатите 
нередовности. 

Жалбата се връща, когато: 
1. е подадена след изтичането на срока за обжалване, и 
2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности. 
Разпореждането за връщане на жалбата може да се обжалва с 

частна жалба. 
 
След като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с 

приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от 
получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се 
прилагат съответните разпоредби визирани в ГПК. 

В срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна 
въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на 
изискванията за въззивна жалба. 

Съдът проверява редовността на насрещната въззивна жалба 
съгласно чл.262 ГПК. След като я приеме, съдът изпраща препис от нея 
заедно с приложенията на другата страна, която може да подаде 
отговор в едноседмичен срок от получаването им. 

Насрещната въззивна жалба не се разглежда, ако въззивната 
жалба бъде оттеглена или върната. 

След изтичането на съответните срокове визирани в ГПК делото 
заедно с жалбите и отговорите се изпраща на горестоящия съд. 

Във въззивното производство страните не могат да твърдят нови 
обстоятелства, да сочат и представят доказателства, които са могли да 
посочат и представят в срок в първоинстанционното производство. 

До приключване на съдебното дирене страните могат да: 
1. твърдят нови обстоятелства и да сочат и представят нови 

доказателства само ако не са могли да ги узнаят, посочат и представят 
до подаване на жалбата съответно в срока за отговор; 

2. твърдят нововъзникнали след подаването на жалбата, съответно 
след изтичане на срока за отговора, обстоятелства, които са от значение 
за делото, и да посочат и представят доказателства за тях. 

Във въззивното производство може да се иска събиране на 
доказателствата, които не са били допуснати от първоинстанционния 
съд поради процесуални нарушения. 

 
КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ 
На касационно обжалване пред Върховния касационен съд 

подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по 
съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е: 
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1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен 
съд; 

2. решаван противоречиво от съдилищата; 
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за 

развитието на правото. 
Не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с 

обжалваем интерес до 1000 лв. 
Касационната жалба се подава, когато: 
1. решението е нищожно; 
2. решението е недопустимо; 
3. решението е неправилно поради нарушение на материалния 

закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или 
необоснованост. 

Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното 
решение, в едномесечен срок от връчването му на страната.  

Касационната жалба трябва да съдържа: 
1. името и адреса на страната, която я подава; 
2. означение на обжалваното решение; 
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания; 
4. в какво се състои искането; 
5. подпис на жалбоподателя. 
Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, 

освен когато жалбоподателят или неговият представител има 
юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за 
приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност. 

Към жалбата се прилагат: 
1. изложение на основанията за допускане на касационно 

обжалване; 
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, 

които участват в делото като насрещна страна; 
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник; 
4. документ за внесена такса. 
Ако жалбата е редовна, въззивният съд я изпраща заедно с 

разменените книжа и делото на Върховния касационен съд. 
Жалбата се връща от въззивния съд, когато: 
1. е подадена след изтичането на срока за обжалване; 
2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности; 
3. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване 

съгласно чл.280, ал.2 от ГПК. 
 

Върховният касационен съд се произнася по допускане на 
касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от 
трима съдии. 

До всяко първо число на месеца Върховният касационен съд 
обнародва в "Държавен вестник" дните, в които ще заседава през 
следващия месец, и подлежащите на разглеждане дела. Когато 
обстоятелствата налагат отклонения от този ред, страните се уведомяват 
чрез съобщение. 
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Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния 
касационен съд в открито заседание. Върховният касационен съд 
проверява правилността на въззивното решение само по посочените в 
жалбата основания. 

Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично 
или изцяло обжалваното решение. 

 
 

СИЛА НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ 
В сила влизат решенията: 
1. които не подлежат на обжалване; 
2. срещу които не е подадена въззивна или касационна жалба в 

определения от закона срок или подадената жалба е оттеглена; в 
последния случай решението влиза в сила от деня на влизане в сила на 
определението, с което се прекратява делото; 

3. по които касационна жалба не е допусната за разглеждане или 
не е уважена. 

 
Влязлото в сила решение е задължително за съда, който го е 

постановил, и за всички съдилища, учреждения и общини в Република 
България. 

Решението влиза в сила само между същите страни, за същото 
искане и на същото основание. 

Влязлото в сила решение има действие и за наследниците на 
страните, както и за техните правоприемници. 

Спор, разрешен с влязло в сила решение, не може да бъде 
пререшаван освен в случаите, когато законът разпорежда друго. 

Влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за 
гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, 
относно това, дали е извършено деянието, неговата противоправност и 
виновността на дееца. 

Влязлото в сила решение на административен съд е задължително 
за гражданския съд относно това дали административният акт е валиден 
и законосъобразен. 


