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Получавам Заповед за изпълнение, издадена от съда. Оказва се, че мой 

кредитор търси от мен определена сума пари или връщането на 

движима вещ, като смята, че вземането е безспорно (аз през това време 

не споря, че съм длъжник). 

Заповедта за изпълнение, издадена от съда, все още НЕ означава, че 

аз съм осъден да заплатя посочената там сума или да предам 

посочената там вещ! Заповедта за изпълнение е акт на съда, който 

се издава след получаване на заявление по образец, в което 

заявителят твърди, че има да получава определена сума пари/ 

движима вещ от мен и иска да провери дали аз оспорвам това 

негово твърдение. 

За какво трябва да внимавам? 

Когато вземането ми съществува, съответно моят кредитор има писмени 

или други доказателства за него, той може да предяви иск пред съда и да 

докаже това вземане. В този случай ще бъда осъден да заплатя освен 

сумата, която дължа, заедно с дължимите лихви, така и разноските в 

съдебния процес. Тези разноски представляват държавната такса за 

завеждане на иска пред съда, която е в размер на 4% от сумата, която 

дължа, направените по време на процеса разноски за съдебни 

експертизи, както и адвокатското възнаграждение, което моят кредитор 

е заплатил в този процес. В случай че се стигне до принудително 

изпълнение, за мен като длъжник ще останат и разноските, които се 

правят в този процес. Затова е важно да преценя – дължа ли сумата 

пари/ вещта, която се иска от мен да предам или не. В случай че дължа 

– най-добре е да не подавам възражение, защото това би довело до 

завеждане на иск от страна на моя кредитор и би оскъпило още повече 

моя дълг. 

Какви права възникват за мен? 

1. мога да изпълня посоченото в Заповедта задължение; 

2. мога да възразя до районния съд, издал Заповедта; 

3. мога да обжалвам Заповедта единствено в частта за разноските, които 

заявителят претендира, че е извършил във връзка с нея. 

Възражението се подава писмено до съда, който е издал Заповедта. 

Мога да използвам бланка по образец или просто да напиша на лист 

хартия трите си имена, ЕГН, адрес, номера на Заповедта, срещу която 

възразявам, както и дали оспорвам цялата сума или само част от нея. 

Трябва да посоча и до кой съд адресирам възражението си. Не е 

необходимо да посочвам причините, поради които възразявам, те, на 

този етап, не са от значение за съда. 

Внимание! Срокът, в който следва да подам своето възражение до 

Районния съд, издал заповедта, е двуседмичен и започва да тече от 

деня, в който получа заповедта. Ако пропусна да възразя в този срок, се 
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счита, че вземането, което моят кредитор твърди, е безспорно и срещу 

мен ще бъде насочено принудително изпълнение. 

Особености при подаване на възражение: 

Трябва да внимавам дали в Заповедта, която ми е връчена, има 

отбелязване, че заедно с нея е издаден и изпълнителен лист. Това е 

специален, но често срещан, случай на издадена Заповед за незабавно 

изпълнение, което означава, че срещу мен вече е започнало 

принудително изпълнение и в общата хипотеза трябва да предприема 

мерки за неговото спиране. 

За да спра започналото принудително изпълнение, аз мога заедно с 

възражението срещу Заповедта за незабавно изпълнение да подам 

и искане за спиране на принудителното изпълнение. 

Когато разполагам с убедителни писмени доказателства, че 

изпълняемото право не съществува, трябва да ги представя на съда, 

издал Заповедта и то в срока за подаване на възражението срещу тази 

Заповед. В тази хипотеза съдът може да постанови спиране на 

незабавното изпълнение, до изясняване на въпроса относно 

съществуването на задължението. 

Когато не разполагам с убедителни писмени доказателства, че 

изпълняемото право не съществува, аз мога да направя надлежно 

обезпечение пред съд. Това означава, че трябва: 

 да учредя ипотека в полза на заявителя, като стойността на 

ипотекираното имущество трябва да покрива търсената от заявителя 

сума или 

 да вложа в банка размера на търсеното от мен задължение, заедно с 

лихвите, и да го предоставя като залог в полза на заявителя. 

В този случай съдът е длъжен да спре принудителното изпълнение 

срещу мен, без значение дали съм направил обезпечението преди или 

след изтичане на срока за възражение. 

Във всички случаи, обаче, за да се стигне до спиране на принудителното 

изпълнение, аз трябва да подам възражение срещу издадената Заповед за 

незабавно изпълнение. 

При подаване на възражение до съда, аз по същество оспорвам 

вземането, което заявителят твърди че има спрямо мен. Това означава, 

че съдът ще даде едномесечен срок на заявителя да заведе иск срещу 

мен и да потвърди вземането си с влязло в сила съдебно решение. В 

случай че заявителят заведе този иск, аз ще бъда призован на съд и ще 

трябва да доказвам несъществуване на вземането. Ако така предявеният 

иск на заявителя бъде отхвърлен, съдът ще обезсили издадената Заповед 

за изпълнение и аз ще мога да претендирам разноските, които съм 

направил в процеса. Ако обаче съдът уважи иска на заявителя, 

Заповедта за изпълнение ще бъде потвърдена, аз ще бъда осъден да 

изпълня задължението, посочено там, както и ще бъда натоварен с 

всички разноски, които заявителят е направил в исковия процес. 

 



Какво се случва, когато правата ми са нарушени: 

В случай че съм бил лишен от възможност да оспоря вземането, 

посочено в Заповедта, аз мога да подам възражение до въззивния съд 

(Окръжния съд) в едномесечен срок от узнаване за съществуването на 

Заповедта за изпълнение. Трябва да докажа момента на узнаване на 

заповедта, както и причините, поради които съм бил лишен от 

възможността да оспоря вземането. 

Законът счита, че съм бил лишен от възможността да оспоря вземането, 

когато: 

 Заповедта за изпълнение не ми е била връчена надлежно; 

 Заповедта не ми е връчена лично – на мен или на мой процесуален 

представител; 

 Заповедта не ми е връчена лично и в деня на връчване на заповедта аз 

не съм имал обичайно местопребиваване на територията на 

Република България; 

 не съм могъл да узная своевременно за връчването на Заповедта 

поради особени непредвидени обстоятелства; 

 не съм могъл да подам възражение поради особени непредвидени 

обстоятелства. 

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, 

като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате 

затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-

сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*) 
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