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ЗАКОН 

 за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс 

(oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд 

от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение 

№ 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 

100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., 

бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 

15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38, 83, 98, 

100 от 2019 г., бр. 68, 98 и 110 от 2020 г. и бр. 9 и 15 от 2021 г.) 

  

 

§ 1. В чл. 31, ал. 1 думите „министъра на финансите“ се заменят с „министъра на 

правосъдието“. 

 

§ 2. В чл. 32, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т. 4 думите „министъра на финансите“ се заменят с „министъра на 

правосъдието“; 

2. Създава се нова т. 5: 

„5. ръководителите на държавните учреждения и кметовете на общините, 

упълномощени от министъра на правосъдието, в случаите по чл. 31, ал. 1.“ 

3. Досегашната т. 5 става т. 6.   

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 3. (1)  Висящите съдебни дела по чл. 31, ал. 1 продължават с участието на 

министъра на правосъдието.  

(2) Производствата пред чужди юрисдикции, включително и международните 

арбитражни производства, по които министърът на финансите е представлявал държавата, 

продължават с участието на министъра на правосъдието. 

 

§ 4. Министерството на правосъдието замества Министерството на финансите по 

договорите, свързани с процесуално представителство и правни cъвeти пo мeждyнapoдни 

apбитpaжни дeлa и дeлa пpeд чyждecтpaнни юpиcдиĸции, ĸaĸтo и пpeдocтaвянe нa правни 

cъвeти и представителство в пpeгoвopи и мeдиaция, cвъpзaни c paзpeшaвaнeтo нa правни 

cпopoвe. 



 

§ 5. Средствата за осъществяване на дейността по чл. 31, ал. 1 се осигуряват по 

бюджета на Министерството на правосъдието и по централния бюджет за съответната 

година.  

 

§ 6. Министерският съвет да осигури финансово, кадрово и материално 

преминаването на дейността по чл. 31, ал. 1 при условията, при които е осъществявана до 

влизането на този закон в сила. Заварените служебни правоотношения на служителите в 

дирекция „Съдебна защита“ в Министерството на финансите се уреждат при условията на 

чл. 87а от Закона за държавния служител като служебни правоотношения в Министерството 

на правосъдието. 

 

§ 7. В едноседмичен срок от влизане в сила на този закон всички архивни и висящи 

дела, свързани с дейността по чл. 31, ал. 1, както и документалния фонд, свързан с 

процесуалното представителство пред чужди юрисдикции, включително и по 

международни арбитражни дела, съхранявани в Министерството на финансите, се предават 

в Министерството на правосъдието. 

  

§ 8. В тримесечен срок от обнародването на този закон в „Държавен вестник“ 

Министерският съвет привежда в съответствие с него подзаконовите нормативни актове, 

свързани с преминаването на дейността по чл. 31, ал. 1 от министъра на финансите към 

министъра на правосъдието. 

 

§ 9. Този закон влиза в сила 3 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. 


