-/Чл. 78. (1) Заплатените от ищеца такси, разноски по производството и възнаграждение за
един адвокат, ако е имал такъв, се заплащат от ответника съразмерно с уважената част от
иска.
(2) Ако ответникът с поведението си не е дал повод за завеждане на делото и ако признае
иска, разноските се възлагат върху ищеца.
(3) Ответникът също има право да иска заплащане на направените от него разноски
съразмерно с отхвърлената част от иска.
(4) Ответникът има право на разноски и при прекратяване на делото.
(5) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно
действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може по искане на
насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част, но не по-малко
от минимално определения размер съобразно чл. 36 от Закона за адвокатурата.
(6) Когато делото е решено в полза на лице, освободено от държавна такса или от разноски
по производството, осъденото лице е длъжно да заплати всички дължащи се такси и разноски.
Съответните суми се присъждат в полза на съда.
(7) Ако претенцията на лицето, което е получило правна помощ, бъде уважена, изплатеното
адвокатско възнаграждение се присъжда в полза на Националното бюро за правна помощ
съразмерно с уважената част от иска. В случаите на осъдително решение лицето, получило
правна помощ, дължи разноски съразмерно с отхвърлената част от иска.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г.) В полза на юридически лица или еднолични търговци се
присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от
юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния
размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.
(9) При приключване на делото със спогодба половината от внесената държавна такса се
връща на ищеца. Разноските по производството и по спогодбата остават върху страните, както
са ги направили, ако не е уговорено друго.
(10) На третото лице помагач не се присъждат разноски, но то дължи разноските, които е
причинило със своите процесуални действия.
(11) Когато в делото участва като страна прокурорът, дължащите се разноски се присъждат на
държавата или се заплащат от нея.
-/Чл. 140. (1) След като провери редовността и допустимостта на предявените искове, както и
другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по всички
предварителни въпроси и по допускане на доказателствата.
(2) Когато в отговора са предявени насрещни искания, съдът може да се произнесе по тях и
по допускането на някои от доказателствата в първото заседание по делото.
(3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на които връчва
препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните и проекта си за доклад
по делото, както и да ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на
спора.
-/Чл. 145. (1) Съдът поставя въпроси на страните за изясняване на фактите, като указва
значението им по делото.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Съдът указва на страните да
конкретизират твърденията си и да отстранят противоречията в тях.
(3) След това съдът приканва страните към спогодба и посочва нейните последици. Ако
спогодба не се постигне, съдът прави доклад, който се отразява в протокола.
-/Чл. 166. (1) Никой няма право да се отказва от свидетелстване освен:
1. пълномощниците на страните по същото дело и лицата, които са били медиатори по същия
спор;
2. роднините на страните по права линия, братята и сестрите и роднините по сватовство от
първа степен, съпругът и бившият съпруг, както и лицето, с което страна е във фактическо
съпружеско съжителство.
(2) Не могат да откажат да свидетелстват, но могат да откажат да дадат отговор на определен
въпрос, като посочат причината за това, лицата, които със своите отговори биха причинили на

себе си или на лицата по ал. 1, т. 2 непосредствена вреда, опозоряване или наказателно
преследване.
(3) Свидетелите по делото не могат да бъдат пълномощници на страните по същото дело.
-/Чл. 229. (1) Съдът спира производството:
1. по съгласие на страните;
2. в случай на смърт на някоя от страните;
3. когато е необходимо да се учреди настойничество или попечителство на някоя от страните;
4. когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за
правилното решаване на спора;
5. когато при разглеждането на едно гражданско дело се разкрият престъпни обстоятелства,
от установяването на които зависи изходът на гражданския спор;
6. когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се
оспорва конституционосъобразността на приложим по делото закон;
7. в изрично предвидените в закон случаи.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1, ако прокурорът взема участие в делото заедно с някоя от
страните, за спирането е необходимо и неговото съгласие. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3, ако е
било завършено съдебното дирене, производството се спира след постановяване на
решението по делото.
(3) Спиране на делото по съгласие на страните се допуска само веднъж в производството в
една инстанция.
-/Чл. 231. (1) Спряното по общо съгласие на страните производство се прекратява, ако в
шестмесечен срок от спирането му никоя от страните не е поискала възобновяването му. Ако е
постановено решение, то се обезсилва.
(2) В случая по ал. 1 се прилага чл. 232, изречение второ.
Чл. 232. Ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до
приключване на първото заседание по делото. Ако ищецът предяви отново същия иск, той
може да използва събраните доказателства в новото дело само ако за тяхното повторно
събиране има трудно преодолима пречка.
Чл. 233. Ищецът може да се откаже изцяло или отчасти от спорното право във всяко
положение на делото. В този случай той не може да предяви отново същия иск. Когато отказът
е направен пред въззивната или касационната инстанция, обжалваното решение се
обезсилва.
Чл. 234. (1) За всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се
съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните.
(2) Когато прокурорът участва като страна в делото, съдът одобрява спогодбата, след като
вземе и неговото мнение.
(3) Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на обжалване
пред по-горен съд.
(4) Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът продължава разглеждането на
делото за неспогодената част.
-/Чл. 321. (1) В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва
да се явят лично. При неявяване на ищеца без уважителни причини производството се
прекратява.
(2) След разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата
молба съдът е длъжен отново да напъти страните към медиация или друг способ за
доброволно уреждане на спора.
(3) Ако страните постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно
уреждане на спора, делото се спира.
(4) Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-месечен
срок. Ако такова искане не бъде направено, делото се прекратява.
(5) Когато се постигне споразумение, в зависимост от съдържанието му делото или се
прекратява, или се преминава към производство за развод по взаимно съгласие.

(6) Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация или друг способ за
доброволно уреждане на спора, разглеждането на делото продължава.
-/Чл. 374. (1) След като провери редовността на разменените книжа и допустимостта на
предявените искове, включително тяхната цена, както и другите искания и възражения на
страните, съдът се произнася с определение по всички предварителни въпроси и по допускане
на доказателствата. Съдът може да се произнесе по допускането на някои доказателства в
открито заседание само ако прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на
страните.
(2) Съдът насрочва делото в открито заседание, като изпраща на ищеца допълнителния
отговор. Съдът съобщава на страните определението си по ал. 1. Той може да им съобщи и
проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти към процедура по медиация или друг
способ за доброволно уреждане на спора.
-/Чл. 417. Заявителят може да поиска издаване на заповед за изпълнение и когато вземането,
независимо от неговата цена, се основава на:
1. акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на
гражданските съдилища;
2. документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на
държавните учреждения, общините и банките;
3. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно
съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи,
както и задължения за предаване на определени вещи;
4. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на
изпълнението - относно предаването на заложени вещи;
5. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг - относно връщането на
продадени или отдадени на лизинг вещи;
6. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и
договорите;
7. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато
изпълнението му става по реда на този кодекс;
8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) влезли в сила задължителни
предписания на органи на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" до работодател
за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови
правоотношения;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) акт за начет;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) запис на заповед,
менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или
купони по нея.
-/-

