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Връчване на документи (преработен текст)
Национална информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 2020/1784
Обща информация
Регламент (ЕС) 2020/1784 на Европейския парламент и на Съвета относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи
по граждански или търговски дела („връчване на документи“) (преработен текст) има за цел да подобри и ускори предаването на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела за връчване между държавите членки. Регламентът замени Регламент (ЕО) №
1393/2007 на Съвета, считано от 1 юли 2022 г.
Децентрализираната информационна система като задължително средство за комуникация, което трябва да се използва за предаване и
получаване на искания, формуляри и други съобщения, ще започне да се прилага едва от 1 май 2025 г. (първия ден от месеца, следващ
тригодишния период след датата на влизане в сила на акта за изпълнение, посочен в член 25 (за повече подробности вж. член 37 от Регламент
(ЕС) 2020/1784).
Регламентът се прилага между всички държави членки на Европейския съюз, включително Дания, която потвърди намерението си да прилага
съдържанието на регламента чрез декларация, основана на паралелно споразумение, сключено с Европейската общност.
Регламентът предвижда различни начини за предаване и връчване на документи: предаване чрез предаващи и получаващи органи, предаване по
консулски или дипломатически път, връчване чрез пощенски услуги, електронно връчване и пряко връчване.
Предаващите органи са компетентни да изпращат съдебни или извънсъдебни документи за връчване в друга държава членка. Получаващите
органи са компетентни да получават съдебни и извънсъдебни документи от друга държава членка. Централният орган е отговорен за
предоставяне на информация на предаващите органи и търсене на решения на всички проблеми, които могат да възникнат в процеса на
предаване на документите за връчване.
В регламента са предвидени дванадесет формуляра.
Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Директивата и лесен за използване инструмент за
попълване на формулярите.
Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.
Връзки по темата
Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и
извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета
Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и
търговски дела
Хагска конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела
Последна актуализация: 01/07/2022
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на
Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са
споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната
информация.
Връчване на документи (преработен текст) - България
Член 3, параграф 1 — Предаващи органи
Предаващ орган при връчване в чужбина на съдебни съобщения и призовки е съдът, пред който делото е висящо.
Предаващ орган при връчване в чужбина на извънсъдебни документи е районният съд по настоящия или постоянния адрес на лицето, поискало
връчването, или по неговото седалище, а за нотариално заверени документи - и районният съд, в чийто район действа нотариусът.
Член 3, параграф 2 — Получаващи органи
Получаващ орган при връчване в Република България е районният съд, в чийто район трябва да се извърши връчването.
Член 3, параграф 4, буква в) — Средства за получаване на документи
Районните съдилища приемат молби за връчване и приложените към тях документи, подлежащи на връчване, получени по пощата.
Член 3, параграф 4, буква г) — Езици, които може да се използват за попълване на стандартния формуляр, съдържащ се в приложение I
Районните съдилища приемат формуляри, попълнени на български език.
Член 4 — Централен орган
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Член 8 — Предаване на документи
Формулярът на молбата за предаване на документи може да бъде попълнен или придружен с превод на български език.
Член 12 — Отказ от приемане на документ
Официалният език в България е българският език.

Член 13 — Дата на връчването
В българското законодателство няма предвиден определен срок за връчването на документи.
Член 14 — Удостоверение за връчване и копие от връчения документ
Република България приема възможността за попълване на удостоверението за връчване на документи и копие от връчения документ, освен на
български език, и на английски език.
Член 15 — Разноски по връчването
Българското законодателство не предвижда такса за връчването на документи по общия ред. При използването на специален начин на връчване
се заплаща такса в размер, определен съгласно Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.
Член 17 — Връчване от дипломатически представители или консулски служители
Република България заявява, че допуска връчването по чл. 17, пар. 1, което трябва да се извърши в Република България, само когато адресатът е
гражданин на държавата членка, в която е издаден документът.
Член 19 — Връчване по електронен път
В България няма допълнителни условия, при които тя ще приема електронно връчване.
Член 20 — Пряко връчване
В българското законодателство не е допустимо пряко връчване по реда на чл. 20, пар.1.
Член 22 — Неявяване на ответник
Република България декларира, че няма да се възползва от възможността, предоставена по чл. 22, пар. 2.
Молбата по чл. 22, пар. 4 може да бъде подадена до Върховния касационен съд в едногодишен срок от постановяване на решението.
Член 29 — Съотношение със споразумения или договорености между държавите членки
Република България не изпълнява и няма сключени споразумения международни договори и споразумения с други държави членки на ЕС, които
да предвиждат улесняване на връчването на документи и които да са съвместими с настоящия регламент.
Регламентът е с приоритетно приложение спрямо сключените от Република България договори с други държави членки в частта им, касаеща
връчването на документи по граждански и търговски дела.
Член 33, параграф 2 — Уведомление за ранно използване на децентрализираната информационна система
Към момента България няма да се възползва от възможността за ранно използване на децентрализираната информационна система.
Последна актуализация: 05/07/2022
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

