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Относно: Петиция № 0063/2017, внесена от Ивайло Илиев, с българско 
гражданство, подкрепена от 50 подписа, относно предполагаемо 
нарушение на правата на потребителите при процедури при заповед за 
плащане в България

Петиция № 0408/2017, внесена от Десислава Филипова, с българско 
гражданство, подкрепена от 4248 подписа, относно законосъобразността 
на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс и 
предполагаемо нарушение на правата на потребителите в България при 
процедури при заповед за плащане

Петиция № 0838/2017, внесена от Виолета Господинова, с българско 
гражданство, относно процедура при заповед за плащане във връзка със 
спор с българска банка, свързан с ипотечен заем 

Петиция № 0514/2018, внесена от Ивайло Илиев, с българско 
гражданство, относно предполагаема корупция в българските 
съдилища и нарушение на правото на справедлив съдебен процес

Петиция № 0606/2018, внесена от Милена Димитрова, с българско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Директива 
93/13/ЕИО и спор с банка по повод жилищен кредит

Петиция № 0609/2018, внесена от Цецка Хаджигеоргиева, с българско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото на 
справедлив съдебен процес и липса на достъп до правосъдие

Петиция № 0720/2018, внесена от Виолета Господинова, с българско 
гражданство, относно предполагаема измама и корупция с цел 
незаконно отнемане на имущество от страна на банки и частни съдебни 
изпълнители в България
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Петиция № 0810/2018, внесена от P.A.V., с българско гражданство, 
относно законосъобразността на член 417 от българския Граждански 
процесуален кодекс и предполагаемо нарушение на правата на 
потребителите при производства, свързани със заповедите за плащане в 
България

Петиция № 1045/2018, внесена от Z.T.A., с българско гражданство, 
подкрепена от 180 подписа, относно предполагаемото несъвместимост 
на българския Граждански процесуален кодекс с общностното 
законодателство, що се касае до процедурата за заповед, на задействане 
и процедурата по апелативно обжалване.

1. Резюме на петиция 0063/2017

Вносителят на петицията се оплаква от правоприлагането във връзка с платежните 
вземания и от начина, по който те се уреждат от българските съдилища по Гражданския 
процесуален кодекс на България. Вносителят на петицията твърди, че българските 
съдилища не прилагат правилно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на 
европейско изпълнително основание при безспорни вземания, Регламент (ЕО) 
№ 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане и 
Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори. 

Вносителят на петицията отбелязва, че Комисията – в отговор на изразено 
безпокойство, че правата на длъжниците в България вероятно не са защитени в 
съответствие с правото на ЕС – вече е изпратила запитване, EU Pilot № 8135/15/JUST, с 
което се иска информация за прилагането в българското право на процедурите във 
връзка с изпълнителното основание и заповедите за плащане. Вносителят смята, че 
изпълнението на принудителните платежни вземания в България не гарантира правата 
на потребителите и че Европейският съюз следва да започне да разглежда нарушенията 
на правото на ЕС от страна на българската съдебна система.

Резюме на петиция 0408/2017
Вносителката на петицията се оплаква от съдебните производства по член 417 от 
българския Граждански процесуален кодекс и свързаните частни изпълнителни 
производства от частни съдебни изпълнители. Според вносителката на петицията 
настоящите разпоредби на българското законодателство не са в съответствие с 
Директива 93/13/ЕИО на Съвета относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори, решенията на Съда на ЕС относно прилагането на Директива 93/13/ЕИО и 
член 47 от Хартата на основните права на ЕС относно правото на ефективни правни 
средства за защита и на справедлив съдебен процес. Тя твърди, че член 417 от 
българския Граждански процесуален кодекс дава на банките, кредиторите и частните 
дружества правото да получават бързо заповеди за изпълнение от националните 
съдилища за незабавно плащане по заеми. 

Вносителката на петицията заявява, че съдебните производства по член 417 са 
едностранни, като се има предвид, че потребителите не могат да се защитават в съда, 
тъй като решенията се основават изцяло на твърденията на кредиторите по отношение 
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на съществуването и размера на заема. Потребителят разбира, че е осъден, едва когато 
неговият или нейният доход и имущество бъдат конфискувани. Потребителите имат 
възможност да оспорят изпълнителните производства в период от две седмици, който 
започва от датата на съобщението за изпълнение, а съдебните производства обикновено 
приключват, след като заемът е изплатен след изпълнението от съдебни изпълнители. 
Вносителката на петицията подчертава също така, че изпълнителните производства се 
осъществяват както от държавни, така и от частни съдебни изпълнители. Последните 
работят с търговска цел и заради липсата на съдебен контрол могат да гарантират 
високи маржове на печалба. Тя се оплаква от методите на работа на частните съдебни 
изпълнители и твърди, че те не изпълняват правилно заповедта за изпълнение. В 
резултат на това потребителят не разбира, че е осъден и изпуска двуседмичния период 
за обжалване на основанието. Вносителката на петицията също така твърди, че поради 
липсата на законодателство относно несъстоятелността потребителите, към които са 
насочени такива изпълнителни искове, не могат да водят нормален начин на живот. 
Вносителката на петицията отправя искане до Европейския парламент да започне 
диалог с компетентните български органи, за да бъде променен член 417 от българския 
Граждански процесуален кодекс и да се реформира частното изпълнително 
производство.

Резюме на петиция 0838/2017

Вносителката на петицията е изтеглила ипотечен заем от българска банка. Според нея 
договорът съдържа неравноправни клаузи. Вносителката твърди, че е налице 
нарушение на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори.  Тя твърди, че е погасила част от заема, но банката е 
сезирала съответния български съд и е получила заповед за плащане за целия размер на 
заема, включително лихвата, въз основа на която въпросното имущество е било 
продадено като процедура по реализиране на обезпечението. Според вносителката има 
нередности при изпълнението на съдебните процедури съгласно член 417 от българския 
Граждански процесуален кодекс, които се предполага, че са довели до неправомерна 
загуба на имуществото. Делото понастоящем е в етап на обжалване.

Петиция № 0514/2018

Вносителят на петицията твърди, че има корупция в българските съдилища и че 
публичните институции не са ефективни. Той също така твърди, че длъжниците са 
осъждани на съдебни заседания при закрити врати и не им се предоставя пълна правна 
защита, за да се гарантира правилно право на защита. Вносителят на петицията твърди, 
че специален склад в Софийския районен съд съдържа архиви на всички частни 
граждански дела, включително неговото дело. Вносителят на петицията призовава 
европейските институции да извършат задълбочена проверка на такива складове и на 
делата на много други български граждани, чиито права са били нарушени от 
съдилищата и частните съдебни изпълнители.

Петиция № 0606/2018 

Вносителката на петицията е адвокат и е внесла петицията от името на свой клиент. 
Вносителката на петицията обяснява, че в договора за кредит между клиента ѝ и 
банката има неравноправни условия, които позволяват на банката да повиши лихвените 
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проценти. Банката е подвела клиента да подпише договора, без да докаже доходите си. 
През 2010 г. обаче банката е приела заповед за изпълнение, без да информира клиента и 
без да има това право, тъй като клиентът е изплащал кредита си месечно. Тя е подала 
жалба, във връзка с която съдът е заключил, че условията в договора в действителност 
са неравноправни и че банката е подвела клиента. След това банката издава чрез частен 
съдебен изпълнител възбрана върху апартамента на клиента. Вносителката на 
петицията призовава европейските институции като крайна мярка да предприемат 
действия по случая, тъй като правата на клиента ѝ не са били защитени от съдилищата 
в България.

Петиция № 0609/2018 

Вносителката на петицията се оплаква, че не е имала достъп до справедлив съдебен 
процес във връзка със спор с българска банка, свързан с ипотеката ѝ. Имотът е бил 
продаден публично на цена, двойно по-висока от тази на ипотеката на вносителката на 
петицията и нейния съпруг. Те са подали жалба срещу частния съдебен изпълнител, 
която е била приета като допустима, но неоснователна. Съдът е заключил, че 
продажбата е била извършена законосъобразно. Вносителката на петицията призовава 
европейските институции да разследват случая.

Петиция № 0720/2018 

Вносителката на петицията е длъжник, срещу когото кредиторът (банка) е издал искане 
до съдебен изпълнител да извърши принудително изпълнение. От приложеното 
пълномощно става ясно, че майката на служител на съдебния изпълнител представлява 
банката. Това служи като доказателство, че има връзка между кредитора и съдебния 
изпълнител, което подкопава безпристрастността на изпълнителя и извършването на 
принудително изпълнение. Вносителката на петицията твърди, че кредиторът и 
съдебният изпълнител са създали измамническа схема, в която кредиторите купуват 
обезценено имущество на фиктивни търгове, на които единственият участник, способен 
да направи валидно предложение, е банката.

Вносителката посочва незаконосъобразността на поведението, при което няма писмено 
искане до компетентния съд и следователно няма издаване от страна на съда на заповед 
за извършване на принудителни действия. В тази връзка тя призовава Европейския 
парламент да приложи механизмите, необходими за преустановяване на такива 
практики в България, при които имуществото на потребителите на кредитни услуги се 
изземва с помощта на съдебни изпълнители.

Петиция № 0810/2018 

Вносителят на петицията призовава за разследване на действията на съдебен 
изпълнител съгласно член 417 от българския Граждански процесуален кодекс, които 
той счита за неправомерни, и за образуване на дисциплинарно производство и 
установяване на наказателна отговорност на съдебния изпълнител. Европейският 
парламент е получил няколко жалби по този въпрос от други български граждани, в 
които се твърди, че българското съдебно производство по член 417 от българския 
Граждански процесуален кодекс е едностранно, а на потребителите не се дава 
възможност да се защитят в съда, като решенията се основават изцяло на твърденията 
на кредитора за съществуването и размера на заема. Вносителят на петицията също 
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така предлага Парламентът да упражни правото си на непряка инициатива във връзка с 
член 435, параграф 2 от българския Граждански процесуален кодекс. Вносителят на 
петицията твърди, че съдебният изпълнител е злоупотребил с техните права на 
собственост и е нарушил закона и практиката на българския Върховен съд.

Петиция № 1045/2018

Вносителят на петицията изразява загриженост относно предполагаеми недостатъци на 
българския Граждански процесуален кодекс, по-специално що се касае до процедурата 
за заповед, на задействане и процедурата по апелативно обжалване. Той се оплаква, че 
отговорните български органи, към които се е опитал да отнесе въпроса няколко пъти, 
не разполагат с подходящ подход за разрешаване на проблема. Вносителят на 
петицията се позовава и на петиции № 0063/2017, № 0408/2017, № 0838/2017, които 
засягат подобни въпроси, но се отнасят единствено до въпроси, свързани със 
заповедното производство, и които следователно не засягат другите проблематични 
аспекти на българския Граждански процесуален кодекс, посочени в настоящата 
петиция.

2. Допустимост

Петиция № 0063/2017 е обявена за допустима на 31 май 2017 г.
Петиция № 0408/2017 е обявена за допустима на 31 август 2017 г.
Петиция № 0838/2017 е обявена за допустима на 6 декември 2017 г.
Петиция № 0514/2018 е обявена за допустима на 16 октомври 2018 г.
Петиция № 0606/2018 е обявена за допустима на 8 ноември 2018 г.
Петиция № 0609/2018 е обявена за допустима на 8 ноември 2018 г.
Петиция № 0720/2018 е обявена за допустима на 23 ноември 2018 г.
Петиция № 0810/2018 е обявена за допустима на 11 декември 2018 г.
Петиция № 1045/2018 е обявена за допустима на 22 февруари 2019 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за 
дейността).

3. Отговор на Комисията на петиция № 0063/2017, получен на 29 ноември 2017 г.

По отношение на Регламент № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително 
основание при безспорни вземания и Регламент № 1896/2006 за създаване на процедура 
за европейска заповед за плащане петицията не съдържа никакви елементи, които да 
посочват, че тези европейски процедури, които са различни от националните 
процедури, не се прилагат правилно от българските съдилища.

В рамките на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в 
потребителските договори1 (Директивата относно нелоялните търговски практики) 
дадена договорна клауза, която не е индивидуално договорена и която въпреки 
изискването за добросъвестност създава значителна неравнопоставеност между правата 
и задълженията на страните в ущърб на потребителя, се счита за неравноправна и като 
такава не е обвързваща. 

                                               
1 OВ L 095, 21.4.1993 г., стр. 29.
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По отношение на стандарта за защита в рамките на националните процедури, съгласно 
Съда на Европейския съюз при липса на хармонизация на националните производства 
подробните процесуални правила за прилагане на потребителското право на Съюза, 
като например Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори, са въпроси, които попадат в обхвата на националното законодателство на 
всяка държава членка въз основа на принципа на процесуалната автономия. Въпреки 
това Съдът на ЕС подчерта, че тези процесуални правила трябва да отговарят на две 
условия: 1) те не следва да бъдат по-неблагоприятни от тези, които уреждат подобни 
вътрешни положения (принцип на равностойност) както и; 2) те не следва да направят 
практически невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, 
предоставени от правния ред на Съюза (принцип на ефективност).1

По-специално Съдът на ЕС постанови, че системата на защита, установена с 
Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори, се основава 
на идеята, че потребителят е в положение на по-слаба страна спрямо търговеца както 
по отношение на възможностите си да преговаря, така и на степента си на 
информираност, което води до приемането на клаузи от страна на потребителя, 
съставени предварително от търговеца, без потребителят да е в състояние да влияе на 
съдържанието на тези клаузи2. Съдът също така прие, че тъй като неравностойността 
между потребители и търговци може да бъде коригирана единствено чрез положителни 
действия от страна на трето лице, националните съдилища следва да гарантират 
ефективността на правата, предоставени на потребителите от Директивата за 
неравноправните договорни условия. Поради тази причина националните съдилища са 
длъжни да преценяват служебно дали договорна клауза, която попада в приложното 
поле на посочената директива, е несправедлива3.

По-специално Съдът на ЕС постанови, че принципът на ефективност изключва 
националните процесуални правила, които правят невъзможно или прекомерно трудно 
за потребителите да се позовават на необвързващия характер на неравноправните 
клаузи в потребителските договори4. Съдът на ЕС приложи принципа на ефективност 
по-специално в своите решения по дела C-618/10 Banco Español de Crédito, C-415/11 
Aziz и C-49/14 Finanmadrid, които касаят изпълнението на заповеди за плащане. 

По дело C-618/10 Banco Español de Crédito Съдът на ЕС постанови, че приложимата 
испанска процедура за заповед за плащане е несъвместима с Директива 93/13/ЕИО във 
връзка с принципа на ефективност5, тъй като не предвижда служебен контрол на 
неравноправните договорни клаузи от компетентен съд, преди той да е издал заповедта, 
докато, с оглед на характеристиките на тази процедура за заповед за плащане, е налице 

                                               
1 Вж. решенията по дело C-168/05 Mostaza Claro, точка 24; дело C-40/08 Asturcom Telecomunicaciones, 
точка 38; дело C-415/11 Aziz, точка 50.
2 Вж. дело C-168/05 Mostaza Claro, точка 25; решение от 4 юни 2009 г., Pannon GSM (C‑243/08, точка 22); 
решение от 6 октомври 2009 г., Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08 точка 29);  решение от 26 април 
2012 г., Invitel (C-472/10, точка 33) и решение от 15 март 2012 г., Pereničová and Perenič (C-453/10, 
точка 27 и цитираната там съдебна практика).
3 Вж. решение от 14 юни 2012 г., Banco Español de Crédito (C-618/10, точки 41 – 43 и цитираната там 
съдебна практика). Вж. също решение от 14 март 2013 г., Aziz (C-415/11, точка 46 и цитираната там 

съдебна практика) и решение от 18 февруари 2016 г., Finanmadrid (C‑49/14, точка 55).
4 Принципът на ефективност беше приложен по-специално при дело C-618/10 Banco Español de Crédito, 
решение от 14 юни 2012 г., точки 49 – 57 и точка 1 от разпоредителната част.
5 Вж. по-специално точки 50 – 57.
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значителен риск съответните потребители да не подадат възражение, като се вземе под 
внимание, inter alia, 20-дневният срок за подаване на възражение, разноските за 
съдебни производства, включително необходимостта от адвокат, фактът, че 
потребителите може да не са запознати със своите права, и ограниченото съдържание 
на молбата за издаване на заповед за плащане, подадена от продавачите или 
доставчиците, и оттук непълният характер на информацията, която е достъпна за 
потребителите. 

По дело C-415/11, Aziz, Съдът на ЕС подчертава, че е несъвместимо с 
Директива 93/13/ЕИО длъжникът да не може да се противопостави на производства за 
принудително изпълнение върху ипотекирани имоти въз основа на неравноправни 
договорни клаузи, а съдия, пред когото може да бъде заведено дело за 
неравнопоставеност в обикновено (декларативно) производство, да не може спре 
изпълнението1. 

По дело C-49/14, Finanmadrid, Съдът на ЕС заключи, че Директива 93/13 не допуска 
национално законодателство, което не позволява на съда по изпълнението на заповед за 
плащане да отсъди служебно дали дадена клауза в договор, сключен между продавач 
или доставчик и потребител, е неравноправна, когато органът, който разглежда 
заявление за издаване на заповед за плащане, не е компетентен да направи такава 
оценка2.

В случая на България Комисията се свърза с българските органи чрез системата EU 
Pilot, за да получи повече информация относно българското процесуално право и дали 
то би могло да бъде в конфликт с Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните 
клаузи в потребителските договори. Тази стъпка беше предприета вследствие на 
няколко оплаквания на български граждани, съдържащи подобни обвинения, според 
които българската процедура за принудително изпълнение, основана по-конкретно на 
член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), е несъвместима с 
Директива 93/13/ЕИО, както е тълкувана от Съда на ЕС. Българските правила относно 
заповедите за плащане/незабавното принудително изпълнение изглежда позволяват на 
определени групи кредитори, включително банки, да получат ускорено принудително 
изпълнение на своите искания срещу длъжници, включително потребители. Диалогът с 
българските органи продължава.  

Заключение

На този етап Комисията не може да заеме позиция по въпроса за съвместимостта на 
българските разпоредби относно процедурата за принудително изпълнение със 
законодателството на ЕС за защита на потребителите, тъй като диалогът с българските 
органи продължава и случаят продължава да се разглежда. В окончателната си оценка 
Комисията ще вземе под внимание неотдавнашната съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз по отношение на ефективната защита на потребителите срещу 
неравноправни договорни клаузи в съдебните производства, както и член 47 от Хартата 
на основните права на ЕС.

                                               
1 Вж. например точка 1 от разпоредителната част на решението по дело C-415/11.
2 Вж. разпоредителната част на това решение.
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4. Отговор на Комисията на петиция № 0408/2017, получен на 31 януари 2018 г.

Комисията получи няколко жалби от други български граждани, в които те излагат 
твърдения, подобни на тези, съдържащи се в настоящата петиция, оплаквайки се, наред 
с другото, че българската процедура за принудително изпълнение, предвидена в член 
417 от Гражданския процесуален кодекс, е несъвместима с Директива 93/13/ЕИО така, 
както се тълкува от Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“)1. Поради това службите 
на Комисията са в контакт с българските органи чрез системата EU Pilot, за да получат 
повече информация относно националните правила и да преценят дали са в конфликт 
със съответното законодателство на ЕС. Структурираният диалог все още е в ход.  

Заключение

На този етап Комисията не може да заеме окончателна позиция по въпроса за 
съвместимостта на българските разпоредби относно процедурата за принудително 
изпълнение със законодателството на ЕС за защита на потребителите, тъй като 
диалогът с българските органи продължава. В своята окончателна оценка Комисията 
също така ще вземе под внимание неотдавнашната съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз, както и член 47 от Хартата на основните права на ЕС. 

5. Отговор на Комисията, получен на 28 март 2018 г.

Петиции 0063/2017, 0408/2017 и 0838/2017

Петициите

Вносителят на петицията се оплаква от предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕС за защита на потребителите от член 417 на българския 
Граждански процесуален кодекс (ГПК), който позволява на банките да получат заповед 
за ускорено принудително изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжник само на 
базата на резюме от банковите книги със счетоводни отчети. 

Петиция 0838/2017 изглежда засяга същия или подобен предмет като петиции 
0063/2017 и 0408/2017. Вносителката на петицията твърди, че противно на стандартите, 
установени в съдебната практика на Съда на ЕС2, българският съд не осъществява 
служебен контрол при наличие на неравноправни клаузи в потребителския договор, 

                                               
1 Вносителите на петицията и жалбоподателите се позовават по-конкретно на решение по дело C-618/10 
Banco Español de Crédito, за което Съдът на ЕС постанови, че приложимата процедура за заповеди за 
плащане в Испания е несъвместима с Директива 93/13/ЕИО във връзка с принципа на ефективност, тъй 
като не предвижда служебен контрол върху неравноправните договорни клаузи от компетентния съд. 
Съдът на ЕС заключи, че в този случай е налице значителен риск съответните потребители да не подадат 
възражение, като се вземат предвид, наред с другото, 20-дневният срок за това, разноските за съдебни 
производства поради задължението да бъдат представлявани от адвокат, ограничената информация, 
която е на разположение на потребителите поради формата на заявлението за заповед за плащане, 
подавано от продавачи или доставчици, и често недостатъчната осведоменост на потребителите относно 
техните права.  

2 Вж. например решението по дело C-618/10 Banco Español de Crédito, решението по дело C-415/11, Aziz, 
решението по дело C 40/08 Asturcom Telecomunicaciones.
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преди да издаде заповед за принудително изпълнение. Съгласно твърденията на 
вносителката на петицията фактът, че съдът се основа единствено на едностранно 
твърдение на банката, го възпрепятства да оцени същността на договора или 
съответните факти, че значителна част от кредита вече е била платена от длъжника. 
Вносителката на петицията също така твърди, че нито компетентният съд, нито 
частният съдебен изпълнител са я уведомили надлежно за изпълнителното 
производство, което е довело до необратимата публична продажба на собствеността на 
длъжницата. 

Забележки на Комисията

Както вече беше споменато в коментарите по петиции 63/2017 и 408/2017, Комисията 
получи няколко жалби от други български граждани, в които те излагат твърдения, 
подобни на тези, съдържащи се в настоящата петиция, оплаквайки се, наред с другото, 
че българското производство за принудително изпълнение, предвидено в член 417 от 
Гражданския процесуален кодекс, е несъвместимо с Директива 93/13/ЕИО, както се 
тълкува от Съда на Европейския съюз („Съда на ЕС“). Поради това службите на 
Комисията са в контакт с българските органи чрез системата EU Pilot, за да получат 
повече информация относно националните правила и да преценят дали са в конфликт 
със съответното законодателство на ЕС. Структурираният диалог с българските органи 
продължава. 

Заключение

На този етап Комисията не може да заеме окончателна позиция по въпроса за 
съвместимостта на българските разпоредби относно процедурата за принудително 
изпълнение със законодателството на ЕС за защита на потребителите, тъй като 
диалогът с българските органи продължава. В своята окончателна оценка Комисията 
също така ще вземе под внимание неотдавнашната съдебна практика на Съда на 
Европейския съюз, както и член 47 от Хартата на основните права на ЕС.

6. Отговор на Комисията (REV II), получен на 30 юли 2018 г.

Петиции 0063/2017, 0408/2017 и 0838/2017

Вследствие на няколко оплаквания на български граждани Комисията започна диалог с 
българските органи, за да получи повече информация относно българските 
процесуални правила, основани по-конкретно на член 417 от Гражданския процесуален 
кодекс (EU Pilot № 8135/15/JUST). Българските правила относно заповедите за 
плащане/незабавното принудително изпълнение изглежда позволяват на определени 
групи кредитори, включително банки, да получат ускорено принудително изпълнение 
на своите искания срещу длъжници, включително потребители. Производството 
повдига въпроси относно нейната съвместимост с Директива 93/13/ЕИО относно 
неравноправните клаузи в потребителските договори във връзка с най-новата съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз по отношение на ефективната защита на 
потребителите срещу неравноправни договорни клаузи в съдебните производства, 
както и член 47 от Хартата на основните права на ЕС. 
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В своя отговор до Комисията българските органи предоставиха подробни обяснения 
относно функционирането на производството за принудително изпълнение.  

Комисията извърши задълбочена оценка на отговора на българските органи, както и на 
допълнителната информация, предоставена от жалбоподателите, доколкото тя е била 
относима към въпроса. 

В допълнение към този анализ службите на Комисията информираха българските 
органи, че техният отговор в рамките на процедурата EU Pilot не е задоволителен. 

Заключение

Понастоящем Комисията обмисля следващите стъпки, които трябва да бъдат 
предприети. 

7. Отговор на Комисията (REV III), получен на 15 март 2019 г.

Петиции 0063/2017, 0408/2017, 0838/2017, 0514/2018, 0606/2018, 0609/2018, 0720/2018, 
0810/2018 и 1045/2018

Комисията направи задълбочен анализ на отговора на българските органи в рамките на 
процедурата EU Pilot (EU Pilot № 8135/15/JUST), както и на допълнителната 
информация, предоставена от вносителите на петициите, доколкото тя се отнасяше до 
потребителските договори и беше от значение за прилагането на Директива 93/13/ЕИО 
на Съвета1. 

В допълнение към този анализ Комисията изпрати на 25 януари 2019 г. официално 
уведомително писмо до България (процедура за нарушение № 2018/4083) относно 
нерешените въпроси във връзка с прилагането на Директива 93/19/ЕИО на Съвета, която 
гарантира, че неравноправните договорни клаузи не са обвързващи за потребителите и 
че потребителите разполагат с ефективни средства за правна защита срещу тези клаузи. 
По-специално съгласно съдебната практика на Съда на Европейския съюз националните 
съдилища са задължени да преценят служебно неравноправния характер на договорните 
условия, т.е. дори ако потребителят не повдигне въпроса. Към днешна дата в България 
обаче платежните нареждания и заповедите за незабавно изпълнение се издават без 
никакви проверки по същество от страна на съдилищата. Потребителите могат да ги 
оспорват само при много строги условия. Някои кредитори, като например банки, могат 
да получават заповеди за незабавно изпълнение почти автоматично, като имат много 
ограничени възможности да предотвратят или да оспорят изпълнението въз основа на 
неравноправни клаузи в договорите. Комисията прикани България да отговори в срок от 
два месеца след получаването на официалното уведомително писмо.

Заключение

След като проучи представените от България съображения или в случай че не бъдат 

                                               
1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските 
договори, ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29 – 34.
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представени съображения в указания срок, Комисията може по целесъобразност да 
представи мотивирано становище по този въпрос.
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