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ОКОНЧАТЕЛЕН 

 

Коментари на Комисията по искане за информация от Европейския омбудсман 

- Жалби от г-жа Десислава ФИЛИПОВА и г-н Ивайло ПАВЛОВ ИЛИЕВ, реф. 

№ 2179/2018/TM и 2093/2018/TM 

 

I. КОНТЕКСТ/ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИТЕ/ИСТОРИЯ 

1. Г-жа Десислава Филипова, която подава жалба 2093/2018/ТМ, е адвокат и председател 

на фондация „Център за европейска интеграция на България и за защита правата на 

човека“. През 2014 г. г-жа Филипова е участвала в две жалби до Европейската комисия, 

регистрирани под номера CHAP(2014)00684 и CHAP(2014)03848. И двете жалби са 

свързани с твърдяна несъвместимост на българските правила за заповедите за незабавно 

изпълнение по смисъла на член 417 от българския Граждански процесуален кодекс (ГПК). 

Първата жалба (CHAP(2014)00684) е адресирана до Представителството на Комисията в 

София от Център „Образование за демокрация“ в Пловдив. В приложението към това 

писмо се съдържа жалба от гражданско движение „ДНЕС“, подписана и от г-жа Филипова. 

Тази жалба е регистрирана на 17 февруари 2014 г. CHAP(2014)03848 представлява жалба 

от г-жа Павлина Стоянова, представлявана от г-жа Филипова, и е регистрирана на 

5 декември 2014 г. 

Комисията потвърди, че е получила и двете жалби (CHAP(2014)00684 и 

CHAP(2014)03848). В допълнение към тези две жалби през 2014 г. и 2015 г. Комисията 

е получила още няколко други жалби по същия въпрос. Всички жалби се отнасят до 

член 417 от ГПК и изискват задълбочен анализ, преди да може да се вземе решение за 

следващите стъпки. 

С писмо от 28 юли 2015 г. отговорната служба на Комисията — отдел „Потребителско 

и маркетингово право“ на генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ — 

информира г-жа Филипова, че възнамерява да повдигне въпроса пред българските 

органи посредством механизма EU Pilot. Диалогът по EU Pilot започва на 23 декември 

2015 г. В тази връзка службите на Комисията изпратиха писмо до българските органи с 

предварителна оценка и подробни въпроси, като се позоваха на няколко от жалбите. 

Подателят на жалба CHAP(2014)00684, която представлява основният случай, 

прехвърлен към механизма EU Pilot, бе информиран за започването на диалога по 

EU Pilot на 4 януари 2016 г. Това писмо не е посочено в жалба 2093/2018/ТМ и поради 

това е приложено към настоящия документ. Впоследствие за започването на диалога 

бяха информирани и останалите жалбоподатели, по-специално подателят на 

жалба CHAP(2014)03848, който бе информиран на 14 април 2016 г. Това писмо беше 

приложено към жалба 2093/2018/ТМ. 

На 14 март 2016 г. българските органи представиха изключително подробен отговор, в 

който обаче не се признава нарушение на правото на ЕС и не е показана никаква 

готовност да бъдат извършени промени в съществуващите правила. Превод на този 

документ бе осигурен на отговорната служба на Комисията едва през юни 2016 г. 

През 2017 г. бяха подадени редица петиции до Европейския парламент, включително от г-

жа Филипова (№ 0408/17), която петиция е свързана с петиция № 0063/17, подадена от г-

н Илиев (вж. по-долу). Комисията получи и други жалби във връзка със ситуацията в 

България. На 31 януари 2018 г. Комисията представи своите съображения относно петиция 
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№ 0408/17, включително информация относно ситуацията във връзка със случая по 

EU Pilot. На 28 март 2018 г. и 30 юли 2018 г. на комисията по петиции на Европейския 

парламент бяха представени последващи актуализации по основна петиция № 0063/17. 

През първата половина на 2018 г. Комисията обмисляше варианта да предприеме 

последен опит за решаване на идентифицираните проблеми в рамките на EU Pilot, без 

да прибягва към официално производство за установяване на нарушение. Поради 

естеството на проблемите и нежеланието на българските органи да предприемат мерки 

във връзка с тях обаче в крайна сметка бе взето решение за започване на производство 

за установяване на нарушение по член 258 от ДФЕС. Поради това диалогът по EU Pilot 

бе прекратен на 15 юни 2018 г. На 24 януари 2019 г. Комисията взе решение да изпрати 

официално уведомително писмо на българските органи. Българските органи бяха 

уведомени за това писмо на 25 януари 2019 г. 

 

Г-жа Филипова присъства на заседанието на комисията по петиции на Европейския 

парламент на 19 юни 2018 г., на която бяха обсъдени някои български петиции в 

присъствието на жалбоподателите. Служителят на Комисията, който присъства на 

срещата, използва този случай, за да информира жалбоподателите и членовете на ЕП, 

присъстващи на заседанието на комисията, че Комисията смята българския отговор в 

рамките на механизма EU Pilot за незадоволителен и че обмисля предприемането на 

последващи мерки по този въпрос. След като г-жа Филипова отправи писмо до 

отговорната служба на Комисията на 6 декември 2018 г., въпросната служба отговори 

на 14 декември 2018 г., като информира г-жа Филипова, че Комисията обмисля да 

започне официално производство за установяване на нарушение срещу България, но 

все още не може да заеме окончателна позиция относно съвместимостта на съответните 

български разпоредби с правото на ЕС в областта на защитата на потребителите. Г-

жа Филипова приложи тази кореспонденция към жалбата си до Омбудсмана. 

 

Подобно на останалите жалбоподатели, г-жа Филипова междувременно беше 

информирана относно започването на производство за установяване на нарушение 

срещу България. Прилага се писмото от 20 февруари 2019 г. 

2. Г-н Ивайло Павлов Илиев, който подава жалба 2179/2018/TM до Европейския 

омбудсман, не е сред жалбоподателите, чиито жалби са задействали започването на 

диалога по механизма EU Pilot. Г-н Илиев обаче е подал две петиции до Европейския 

парламент: петиции № 0063/2017 и № 0514/2018. Комисията представя своите 

съображения по петициите на 29 ноември 2017 г., 28 март 2018 г. и 30 юли 2018 г. В 

допълнение към кореспонденцията с комисията по петиции на Европейския парламент, 

от септември 2017 г. насам г-н Илиев също така е изпратил многобройни съобщения 

директно до Комисията във връзка с тези петиции. 

Комисията няколкократно е отговаряла на г-н Илиев. Приложени са писмата до г-н Илиев 

от 6 ноември 2017 г., 8 ноември 2017 г., 22 декември 2017 г., 27 юли 2018 г. и 30 ноември 

2018 г. Тъй като присъства на заседанието на комисията по петиции на 19 юни 2018 г., г-

н Илиев също така беше информиран устно относно факта, че Комисията смята 

българския отговор в рамките на механизма EU Pilot за незадоволителен. В допълнение 

към това на 20 февруари 2019 г. Комисията го информира относно започването на делото 

за нарушение срещу България и отговори на още седем изпратени от него през януари и 

февруари 2019 г. съобщения. Приложено е и това писмо. 



 3 

Г-н Илиев подава първа жалба до Европейския омбудсман (2018/1422) на 17 септември 

2018 г., като твърди, че не е отговорено на две негови писма, изпратени до Комисията. 

Разглеждането на тази жалба е приключило с решение на Омбудсмана от 20 декември 

2018 г. със следната забележка: „със заключението, че Комисията е уредила спора“. 

В своята жалба 2179/2018/TM от 17 декември 2018 г. г-н Илиев до голяма степен 

представя материалноправни съображения, като според него българските съдилища и 

частните съдебни изпълнители нарушават европейското и българското право във 

връзка със заповедите за незабавно изпълнение. В жалбата на г-н Илиев се посочват, 

наред с другото, практики на злоупотреба от страна на частните съдебни изпълнители, 

като се изтъкват нарушенията на съответните български разпоредби. Г-н Илиев се 

представя като управител на различни дружества и подчертава ролята си на член на УС 

на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната 

система — Солидарност“. 

Що се отнася до действията на Европейската комисия, неговата жалба е ограничена до 

изразяване на съжаление относно факта, че започнатият преди почти три години диалог 

по механизма EU Pilot срещу България е неуспешен, като по негови думи тази 

процедура е „чисто симулативна“. Г-н Илиев също така твърди, че не е получил 

информация от Комисията за това какви мерки е предприела или ще предприеме. 

II. ИСКАНЕТО НА ОМБУДСМАНА 

В писмото си от 5 февруари 2019 г. Европейският омбудсман поиска от Комисията: 

а) да обясни причините, поради които разглеждането на този случай отнема 

толкова време, както и 

б) да представи график за следващите стъпки. 

Към своето писмо Омбудсманът приложи жалби 2179/2018/TM и 2093/2018/TM. Тя 

също така посочи, че жалбоподателите са поискали от Комисията незабавно да започне 

официално производство за установяване на нарушение срещу България и се позова на 

ангажимента на Комисията като общо правило да „разследва жалбите с цел вземането 

на решение за издаване на официално уведомление или за приключване на случая в 

продължение на не повече от 1 година от датата на регистриране на жалбата, при 

условие че жалбоподателят е предоставил цялата необходима информация“. 

III. КОМЕНТАРИ НА КОМИСИЯТА ПО ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА 

ОМБУДСМАНА 

1. Комисията би искала да изтъкне от самото начало, че на 24 януари 2019 г. е взела 

решение да изпрати официално уведомително писмо на България по дело за 

нарушение 2018/4083 във връзка с въпросите, които, наред с другото, са повдигнати в 

жалби CHAP(2014)00684 и CHAP(2014)03848. В тази връзка можете да се запознаете с 

информационния документ, публикуван от Комисията на 24 януари 2019 г. (трета 

позиция по точка 11), който е достъпен на следния адрес: 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm 

Той е достъпен на всички езици на ЕС, включително на български. В допълнение към 

това междувременно са били информирани всички жалбоподатели, включително 

подалите жалби CHAP(2014)00684 и CHAP(2014)03848. Г-н Илиев също е получил тази 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_en.htm
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информация. 

Този процес започна през юни 2018 г., след като службите на Комисията сметнаха 

българския отговор в рамките на механизма EU Pilot за незадоволителен. 

2. Комисията би искала да изтъкне отново ангажимента си да се справя своевременно с 

нарушенията и че оценява решаващата роля на жалбите за установяването на 

нарушения на правото на ЕС, както се посочва в нейното съобщение „Право на ЕС: по-

добри резултати чрез по-добро прилагане“1. Същевременно Комисията е длъжна да 

подчертае, че посоченият в писмото на Омбудсмана целеви показател може да 

представлява единствено общо правило и че предметът и обстоятелствата по даден 

случай трябва да позволяват известна гъвкавост. 

Признава се, че Комисията разполага с широка свобода на действие, когато обмисля 

дали да започне производство за установяване на нарушение по член 258 от ДФЕС в 

интерес на Съюза, но същевременно носи тежестта на доказване, че дадена държава 

членка е нарушила правото на ЕС. Това означава, че Комисията се нуждае от солидно 

фактическо и правно основание, преди да започне производство за установяване на 

нарушение. Това може да наложи отправяне на искания за допълнителна информация, 

по-специално от съответната държава членка, както и значителна подготовка на нивото 

на отговорните служители и чрез вътрешни процедури за одобрение. 

3. Получените от Комисията жалби са свързани с националното процесуално право, 

което не е изрично хармонизирано с директивите на ЕС в областта на защитата на 

потребителите, като например Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в 

потребителските договори. Поради това до Комисията не са отправени уведомления 

относно съответните национални правила. Вярно е обаче, че в решения по 

преюдициални запитвания Съдът е разработил редица изисквания към националното 

процесуално право, така че да бъде съвместимо с Директива 93/13/ЕИО, по-специално 

въз основа на принципите на равностойност и ефективност. Макар че към всички 

държави членки се прилагат едни и същи принципи, досега Съдът не се е произнасял 

конкретно по спорните български правила. 

 

Освен анализ на практиката на Съда и прилагането на разработените от него принципи 

към конкретния проблем, предприемането на действия в тази област изисква и добро 

познаване на процесуалните правила на съответната държава членка и техния правен 

контекст. Извършването на такава оценка е особено сложно, ако включва обработката 

на понякога обемна кореспонденция от различни жалбоподатели, която е свързана не 

само с приложимите национални разпоредби, но и с тяхното прилагане в практиката, 

което освен с въпроси, които могат да бъдат релевантни съгласно правото на ЕС, може 

да бъде свързано и с различни други обстоятелства. Освен това възниква допълнително 

затруднение, ако не е налице отговарящ за досието служител, който да е запознат с 

конкретния език и с особеностите на съответната национална правна система. В 

настоящия случай всички тези фактори са налице. Същевременно Комисията не може 

просто да разчита на информацията, предоставена от жалбоподателите, а трябва да я 

съпостави и от наличната информация да филтрира онези аспекти, които могат да бъдат 

поставени под въпрос въз основа на приложимото право на Съюза и които могат да 

издържат в съда. Този вид работа неизбежно отнема време и ресурси. 

 

След като писмото от 14 март 2016 г. бе надлежно анализирано, стана ясно, че поради 

нежеланието на българските органи да извършат промени по своите процесуални 

                                                 
1 2017/C 18/02. 
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правила, вероятно ще бъдат необходими допълнителни стъпки, които обаче изискват 

значителни усилия. 

 

Същевременно отдел „Потребителско и маркетингово право“ на генерална 

дирекция „Правосъдие и потребители“ трябваше да работи по редица други приоритети 

през периода 2016—2018 г. Това включваше проверка за пригодност по Програмата за 

пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) на шест директиви в 

областта на защитата на потребителите, в резултат на което на 23.5.2017 г. бе изготвен 

окончателен доклад, който бе последван от законодателни предложения, приети на 

11 април 2018 г. („Нов търговски механизъм за потребителите“). В допълнение към 

това отделът трябваше да работи по случаи по EU Pilot и производства за установяване 

на нарушение, които представляваха последващи действия в резултат на проверки на 

транспонирането на Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите, както и 

да изготви доклад до Съвета и Европейския парламент относно прилагането на тази 

директива. Освен това процесът по транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 

относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги, която 

държавите членки бяха длъжни да транспонират до януари 2018 г. и която започна да 

се прилага от юли 2018 г., изискваше постоянното участие на тази служба на 

Комисията. В допълнение към това отделът трябваше да обработи многобройни други 

жалби и дела за нарушения, както и да даде своя принос по отношение на 

изключително голям брой преюдициални запитвания. 

 

Както е посочено по-горе, в началото на 2018 г. Комисията обмисляше варианта да 

предприеме последен опит за решаване на идентифицираните проблеми в България в 

рамките на EU Pilot, без да прибягва към официално производство за установяване на 

нарушение по член 258 от ДФЕС. През юни 2018 г. обаче стана ясно, че поради естеството 

на проблемите и нежеланието на българските органи да ги решат, ще бъде необходимо да 

се започне производство за установяване на нарушение. Изготвянето на официалното 

уведомително писмо изискваше подробен анализ на практиката на Съда и на българските 

процесуални правила, като бъде отчетена цялата информация, предоставена от 

българските органи и от жалбоподателите. Комисията трябваше да представи подробни 

аргументи защо смята, че определени аспекти на българските процесуални правила са 

несъвместими с правото на ЕС. Това изискваше значителни усилия от отговорния отдел, 

както и време за необходимите вътрешни процедури за одобрение, включително 

одобрението от Правната служба на Комисията, от отговорния член на Комисията и в 

крайна сметка от колегиума на членовете на Комисията. Както е посочено по-горе, 

Комисията взе решение да изпрати официално уведомително писмо на 24 януари 2019 г. 

 

4. Комисията информира жалбоподателите относно прехвърлянето на случая в рамките 

на EU Pilot. Това включваше подателя на жалба CHAP(2014)03848, както се посочва в 

жалба 2093/2018/ТМ, и подателя на жалба CHAP(2014)00684, както е видно от писмото 

от 4 януари 2016 г., приложено към настоящия документ. Освен това при изпращането 

на своите съображения до Европейския парламент във връзка с няколко петиции, 

Комисията предостави информация за разследването, което е в ход. В допълнение към 

това Комисията отговори на индивидуални искания за информация относно ситуацията 

във връзка с разследването. 

 

Освен това служителят на Комисията, който присъства на заседанието на комисията по 

петиции на Европейския парламент на 19 юни 2018 г., информира присъстващите на 

заседанието жалбоподатели, включително и гражданите, подали въпросните жалби до 
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Омбудсмана, както и присъстващите членове на ЕП, относно факта, че Комисията 

смята българския отговор в рамките на механизма EU Pilot за незадоволителен. По този 

начин лицата, подали петиции/жалби, получиха насока за вероятната оценка на 

българските разпоредби от страна на Комисията. 

 

Както е посочено по-горе, жалбоподателите, включително подателите на 

жалби 2179/2018/TM и 2093/2018/TM до Омбудсмана, бяха информирани 

междувременно относно започването на производството за установяване на нарушение. 

 

С електронно писмо от 24 януари 2019 г. службите на Комисията също така информираха 

секретариата на комисията по петиции на Европейския парламент относно започването на 

производството за установяване на нарушение. На 15 март 2019 г. Комисията изпрати 

официална актуализация на комисията по петиции на Европейския парламент. 

 

5. След като г-жа Филипова отправи писмо до отговорната служба на Комисията на 

6 декември 2018 г., в което попита каква е ситуацията във връзка с производството, на 

14 декември 2018 г. въпросната служба предостави на г-жа Филипова информацията, 

която беше в състояние да предостави на този етап, т.е. че Комисията обмисля да 

започне официално производство за установяване на нарушение срещу България, но 

все още не може да заеме окончателна позиция относно съвместимостта на съответните 

български разпоредби с правото на ЕС в областта на защитата на потребителите. Тази 

информация беше точна и подходяща. В действителност, макар че тази служба бе 

започнала вътрешната процедура за издаване на официално уведомително писмо 

няколко месеца по-рано, тя не можеше да изрази по-категорична позиция, преди 

Комисията официално да вземе такова решение. 

 

6. Що се отнася до жалбата на г-н Илиев (2179/2018/TM), Комисията би искала да 

подчертае, че г-н Илиев не беше сред жалбоподателите, чиито жалби задействаха 

разглеждането на случая в рамките на EU Pilot в края на 2015 г., а стана известен на 

Комисията едва през 2017 г., и то преди всичко като вносител на петиции до Европейския 

парламент. От септември 2017 г. насам той е писал неколкократно и до Комисията. 

 

В жалбата на г-н Илиев до Омбудсмана се повдигат като цяло материалноправни въпроси, 

които се посочват и в неговите петиции. Комисията все пак би искала да изтъкне, че за 

разлика от г-жа Филипова, г-н Илиев до голяма степен се позовава на нарушения на 

българското законодателство от страна на съдилища и частни съдебни изпълнители, като 

това не са аспекти, на които Комисията може да основе производство за установяване на 

нарушение по член 258 от ДФЕС. Комисията също така би искала да подчертае, че въз 

основа на наличната информация г-н Илиев вероятно не е потребител по смисъла на 

Директива 93/13/ЕИО (доколкото се описва като „управител на различни дружества“, т.е. 

действията му се ръководят от цели, свързани с неговата професия или стопанска дейност), 

поради което той няма да може да се възползва от защитата по тази директива във връзка с 

производства, свързани с неговите дружества. 

 

Не е много ясно какво желае да изтъкне г-н Илиев, което би представлявало евентуално 

лошо управление от страна на Комисията по този въпрос, освен неговата обща критика 

за бавния напредък на разследването в рамките на механизма EU Pilot, с което е 

свързан само косвено. 
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Комисията желае да изтъкне, че нейните служби са отговаряли неколкократно на 

кореспонденция от г-н Илиев (вж. точка I.2. по-горе и приложенията). Тъй като присъства 

на заседанието на комисията по петиции на 19 юни 2018 г., г-н Илиев също така бе 

информиран устно, че Комисията смята българския отговор в рамките на механизма 

EU Pilot за незадоволителен. На 20 февруари 2019 г. службите на Комисията информираха 

г-н Илиев относно започването на производство за установяване на нарушение. 

 

7. На 19 март 2019 г. българските органи отговориха на официалното уведомително 

писмо, изпратено от Комисията на 25 януари 2019 г., като съобщиха, че се разработва 

законопроект за изменение на Гражданския процесуален кодекс, който е внесен в 

Народното събрание (https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156887/). Следващите стъпки 

във връзка с делото за нарушение ще зависят от оценката на предложените изменения 

на Гражданския процесуален кодекс, както и дали и в каква форма тези изменения ще 

бъдат приети от българския законодател. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Комисията изразява съжаление, че е отнело по-дълго време от посоченото като общо 

правило в нейното съобщение „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“ 

да приеме официално решение за започване на производство за установяване на 

нарушение във връзка с въпросите, повдигнати в жалби CHAP(2014)00684 и 

CHAP(2014)03848, както и в случая по EU Pilot. Комисията също така изразява съжаление, 

че това е означавало, че в рамките на значителен период от време жалбоподателите като г-

жа Филипова не са били сигурни относно оценката от страна на Комисията на проблемите, 

за които са ѝ съобщили. 

 

При все това необходимото време за преминаване от структурирания диалог в рамките 

на механизма EU Pilot към официално производство за установяване на нарушение 

може да бъде обяснено с множеството фактори, посочени в настоящата бележка. Освен 

това, след като на 24 януари 2019 г. Комисията взе решение да изпрати официално 

уведомително писмо по този въпрос на България, жалбоподателите бяха съответно 

информирани. Това включваше и г-н Илиев, който е свързан само косвено с 

производството. 

 

Службите на Комисията дадоха на жалбоподателите информацията, която са били в 

състояние да дадат на различните етапи от производството. Предвид факта, че 

започването на производство за установяване на нарушение е решение, което трябва да 

се вземе от колегиума на членовете на Комисията, отделните служби на Комисията не 

могат да съобщават собствените си възгледи на жалбоподателите в тази връзка и не 

могат да предрешават вътрешните процедури за одобрение и решение. Поради това 

служителите на Комисията не могат да обявяват предварително започването на 

производство за установяване на нарушение и да изразяват по-категорична правна 

позиция, преди Комисията действително да е взела официално решение по евентуално 

дело за нарушение. 

 

Следващите стъпки по този въпрос ще зависят от конкретните последващи действия на 

българските органи в отговор на официалното уведомително писмо от страна на 

Комисията. 

 

 

https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156887/
https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/156887/
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Списък на приложените документи 

 писмо от 4 януари 2016 г. до подателя на жалба CHAP(2014)00684 относно 

започването на процедура по EU Pilot 8135/15/JUST, писма от 20.2.2019 г. 

относно започването на производство за установяване на нарушение във връзка 

с жалби CHAP(2014)00684 и CHAP(2014)03848, 

 изпратени до г-н Илиев писма от 6.11.2017 г., 8.11.2017 г., 22.12.2017 г., 

27.7.2018 г., 30.11.2018 г. и 20.2.2019 г. 



 

Brusse ls ,  04 /01/2016

Education for Democracy Centre
KRASIMIR LOYKOV 

15, K. Fotinov str.
4 0 0 0

BULGARIA
Dear Sir/Madam,

With reference to your letter of 05/02/2014 (CHAP(2014)00684), I  am pleased to inform you that
your complaint  has been transferred to the EU Pilot  application under reference 8135/15/JUST.
Please quote this reference in any further correspondence.  

I t  is  the Commission's established practice to contact the authorit ies of the Member State
concerned to request  information or seek solutions to problems. Only in this way can all  the facts
and the legal  posi t ion be confirmed and appropriate conclusions reached.

Since 2008 the Commission has agreed with a number of Member States to work to improve the
speed and eff ic iency of  this  information-exchange and problem-resolut ion process  through a
project,  'EU Pilot ' .  The Commission aims to ensure that you receive a complete response as quickly
as possible through this process.  I t  usually takes ten weeks for a Member State to reply to the
Commission.  The Commission in turn has ten weeks to analyse the reply proposed by the national
authorit ies concerned. You will  then be informed of our conclusions on the matter.  

Lastly, it  is also in your interest to take legal advice on the means of redress available at national
level if  you consider that there is a possibili ty that your rights in law have not been respected. Such
means of redress,  as a rule,  enable you to assert  your rights more directly and personally.  Where
you have suffered loss or damage, for example,  only the national courts can award compensation.
Furthermore,  since there is  a t ime l imit  on most means of redress,  you may lose your r ights unless
you seek redress quickly.

You are referred to the following Commission documents which explain the Commission's general
approach to  the  management  of  correspondence and complaints :

•  Code of good administrat ive behaviour for staff  of the European Commission in their  relat ions
with the public, available on the EUR-Lex website (h t tp : / / eu r - l ex .europa .eu
), published in Official Journal L 267 of 20 October 2000, p. 63.

•  Commission Communication Updating the handling of  relat ions with the complainant  in respect
of the application of Union law, accessible on the EUR-Lex website (http://eur-lex.europa.eu) under
the reference of i ts document number,  COM final – year 2012 – number 0154.

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://eur-lex.europa.eu


• Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council  of 18 December 2000
on the protection of individuals with regard to the processing of personal  data by the Community
insti tutions and bodies and on the free movement of such data (Article 5) accessible on the
EUR-Lex website (
h t tp : / / eu r - l ex .europa .eu), published in Official Journal L 8 of 12 January 2001, pp. 1–22.

Yours faithfully,

Veronica Manfredi 

Head of Unit 

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://eur-lex.europa.eu


Specific Privacy Statement

EU Pilot database

1. EU Pilot database

The EU Pilot database has been set up to exchange information with the authorit ies in the Member
States in order to respond to the enquiries and resolve the complaints  which the Commission
receives about infringements of Community law by the Member States.

2.  Identity of the data controller

The controller of the processing is the head of unit SG-C3, ‘Application of EU Law’ in the
Secretariat General (SG), European Commission

3.  Purpose

The purpose of collecting information in the EU Pilot database is to enable the Commission to
exchange information about infringements of EU law with the Member States and thus carry out i ts
task under Article 17 (1) of the Treaty on European Union to ensure that Member States apply the
provisions of the Treaty and the measures taken in application of the Treaty.

4.  Information collected

The information collected includes the name and address of the complainant (a person or a legal
enti ty),  their  telephone and fax numbers and e-mail  address,  their  area of activity,  their  preferred
language, and (if applicable) the name of their representative. The full  text of the complaint may,
however,  contain other data of a very diverse nature provided by the complainant.

5.  Data protect ion and storage

The personal information collected and all  information concerning the above activit ies is  stored on
the European Commission servers in the Data Centre in Luxembourg, whose operations are covered
by the Commission's decisions and provisions on security established by the Security Directorate
for this kind of server and service.

6.  Who has access to your information?

If you requested confidential treatment,  the personal data collected in the EU Pilot database will  not
be accessible to the national authorit ies concerned. Access to the personal information is  granted
only through a user ID and password to a defined population of users of the EU Pilot database.  The
people who have access to EU Pilot are staff in the Secretariat-General and other Commission
departments dealing with infringements.  In the national  administrat ions,  the people with access to
EU Pilot are staff in the Government departments dealing with the allocation of cases and overall
management of the system or staff  responsible for the part icular area of law raised in the specific
case. 
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7. How long is the information kept?

When a person sends a complaint  or  an enquiry to the Commission,  the personal  information they
provide is stored in the EU Pilot database for three years.  After that period, the information
identifying the person is deleted. Information provided by a legal entity complaining to the
Commission is  not  deleted.

8. Accessing, checking, correcting or deleting your information 

You have no direct access to the stored information. Anyone who wishes to verify the personal
information about them that  is  s tored in the system, or who wishes to check,  correct  or  delete such
personal  information,  should send an e-mail  to  the Commission department  responsible  for  their
case, giving full details of their request. 

9.  Contact  information

If you have a question or request,  please contact the EU Pilot  support  team, operating under the
responsibility of the data controller, either by e-mail to SG-EUPILOT@ec.europa.eu or by letter to
the Secretariat-General (SG-C3), European Commission, B-1049 Brussels, Belgium.

10.  Complaints

Complaints about the processing of information in EU Pilot  should be addressed to the European
Commission’s Data Protection Officer, e-mail address: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu

You may complain at any time to the European Data Protection Supervisor: Rue Wiertz 60 (MO 63),
1047 Brussels,  Belgium, e-mail  address:  edps@edps.europa.eu 
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Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — Тел. + 32 22991111 

 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“  
 
Дирекция Е „Потребители“ 

Отдел E.2  „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/RM/Ares(2019) 1184627 

1. Център „Образование за 

демокрация“  

КРАСИМИР ЛОЙКОВ  

ул. „Константин Фотинов“ № 15 

4000 Пловдив, 

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA  

Ел. поща: center@centerbg.org 

 

2. Г-жа Десислава Филипова 

бул. „Васил Левски“ № 72, ет. 2, ап. 7 

1142 София, 

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Ел. поща: 

adv_desislava_filipova@abv.bg 

Относно:  Информация във връзка с процедура за установяване на 

нарушение № 2018/4083 — България (предишен случай по EU 

Pilot № 8135/15 (във връзка с Ваша жалба CHAP(2014)00684) 

Уважаема госпожо/Уважаеми господине, 

Вие сте един от жалбоподателите, които са се оплакали от несъвместимостта на 

българското производство за издаване на заповеди за незабавно изпълнение, уредено 

по-специално в член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с Директива 

93/13/ЕИО относно неравноправните договорни клаузи в потребителските договори, 

поради което бих искала да Ви уведомя, че Комисията приключи случая EU Pilot 

8135/15/JUST, като прецени, че отговорът, предоставен от българските органи, не е 

задоволителен. На 24 януари 2019 г. Комисията реши да започне производство за 

установяване на неизпълнение на задължения срещу България съгласно член 258 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и изпрати на България официално 

уведомително писмо на следващия ден. В тази връзка можете да се запознаете със 

съобщението за медиите, публикувано от Комисията на 24 януари 2019 г. (трета 

позиция по точка 11), което е достъпно на следния адрес:  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm 

С уважение, 

Blanca Rodriguez Galindo 

Началник-отдел 

Ref. Ares(2019)1052687 - 20/02/2019

mailto:adv_desislava_filipova@abv.bg
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“  
 
Дирекция Е „Потребители“ 

Отдел E.2  „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/RM/Ares(2019)  

Г-жа Павлина Стоянова, 

представлявана от г-жа Десислава 

Филипова, адвокат, председател 

на фондация „Център за 

европейска интеграция и за 

защита на правата на човека“ 

бул. „Васил Левски“ № 72, ет. 2, 

ап. 7, 

1142 София, 

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

Ел. поща: 

adv_desislava_filipova@abv.bg 

Относно:  Информация във връзка с процедура за установяване на 

нарушение № 2018/4083 — България (предишен случай по EU 

Pilot № 8135/15 (във връзка с Ваша жалба CHAP(2014)03848) 

Уважаема г-жо Стоянова, 

Вие сте един от жалбоподателите, които са се оплакали от несъвместимостта на 

българското производство за издаване на заповеди за незабавно изпълнение, 

уредено по-специално в член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с 

Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните договорни клаузи в 

потребителските договори, поради което бих искала да Ви уведомя, че Комисията 

приключи случая EU Pilot 8135/15/JUST, като прецени, че отговорът, предоставен 

от българските органи, не е задоволителен. На 24 януари 2019 г. Комисията реши 

да започне производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу 

България съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

и изпрати на България официално уведомително писмо на следващия ден. В тази 

връзка можете да се запознаете със съобщението за медиите, публикувано от 

Комисията на 24 януари 2019 г. (трета позиция по точка 11), което е достъпно на 

следния адрес:  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm 

С уважение, 

Blanca Rodriguez Galindo 

Началник-отдел 
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“ 
 
Дирекция Е „Потребители“ 
Отдел E.2 „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/IP/Ares(2017) 5876277 

Г-н Ивайло Илиев 

ул. „Пиротска“ № 5, ет. 3, офис 3  

София/Sofia  

Bulgaria/България 

 

Да бъде изпратено по 

електронна поща на адрес: 

gdpokanadi@amail.com  

 

Относно: Заповедното производство съгласно българския Граждански 

процесуален кодекс 

Уважаеми г-н Илиев,  

Благодаря Ви за Вашето електронно писмо от 18 септември 2017 г., адресирано до 

Генералния секретариат на Европейската комисия, което бе препратено до мен, за 

да Ви отговоря непосредствено.  

Вашето писмо включва копия от различни жалби на юридически лица срещу 

съдебни актове, постановяващи незабавно изпълнение по искане на кредитор за 

издаване на заповед за изпълнение срещу длъжник в България. Тя включва и копие 

от съдебно определение за спиране на изпълнителното производство по 

определено дело. Тя включва също така съобщение, което сте изпратили до частен 

съдебен изпълнител във връзка с изпълнението на заповеди за изпълнение, както и 

писмото, което сте получили от председателя на комисията по петициите на 

Европейския парламент и с което сте информиран, че Вашата петиция № 0063/2017 

относно заповедното производство в България е в процес на разглеждане.  

Тази информация, доколкото е релевантна, ще бъде разгледана от службите на 

Комисията в рамките на текущия диалог с българските органи относно българските 

разпоредби, уреждащи заповедното производство, в светлината на изискванията, 

определени в Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в 

потребителските договори, така както тя се тълкува от Съда на Европейския съюз 

(EU Pilot № 8135/15/JUST). В тази връзка, моля, обърнете внимание, че Директива 

93/13/ЕИО се прилага само за неравноправни клаузи, включени в договори, 

сключени между потребител и професионалист. При все това копията на 

подадените от Вас жалби изглежда се отнасят до договорни отношения между 

стопански субекти и следователно изглежда, че попадат извън приложното поле на 

тази директива.  

Трябва да подчертая, че съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за 

функционирането на Европейския съюз Комисията не разполага с общи 

правомощия да се намесва в отделни случаи. Основната отговорност по 
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осигуряване на защитата на правата на гражданите, предоставени съгласно правото 

на ЕС, в отделните случаи принадлежи на съдилищата и другите компетентните 

органи на държавите членки. Комисията няма правомощия да изменя решенията, 

постановени по отделни случаи от националните съдилища и други компетентни 

органи.  

Освен това имайте предвид, че гореспоменатото писмо на председателя на 

комисията по петиции на Европейския парламент във връзка с разглеждането на 

петиция № 0063/2017 не потвърждава по никакъв начин на този етап, че България е 

нарушила някаква разпоредба на правото на ЕС.  

Надявам се тази информация да Ви бъде от полза.  

С уважение, 

 

 

Veronica Manfredi 

    Началник-отдел 

Подписан по електронен път на 29/10/2017 17:56 (UTC+01) съгласно член 4.2 („Валидност на електронните документи“) от Решение 2004/563 на Комисията
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“ 
 
Дирекция Е „Потребители“ 
Отдел E.2 „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/IP/Ares(2017)  

Ивайло Илиев 

ж.к. „Хаджи Димитър“  

ул. „Резбарска“ № 25  

гр. София 1510 

България 

 

To be sent by email: 

gdpokanadi@amail.com  

Относно: Вашата жалба срещу България  

 

Уважаеми г-н Илиев,  

Благодаря Ви за Вашето електронно писмо от 27 януари 2017 г. до г-жа Вера 

Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и 

равнопоставеността между половете, чието съдържание сте направили достояние и 

на представителството на Европейската комисия в София. То беше препратено до 

мен, за да Ви отговоря пряко. Моля, приемете моите извинения за забавения отговор.  

По същество Вие се оплаквате относно прилагането от страна на българските 

съдилища, и впоследствие от частните съдебни изпълнители, на заповедното 

производство при безспорни вземания съгласно глава 37 от българския Граждански 

процесуален кодекс.  

Освен това твърдите, че това заповедно производство не съответства на високата 

степен на защита на потребителите в ЕС по силата на член 38 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз, както и на правилата на ЕС за 

конкуренцията, по-специално съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета и 

членове 106 и 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно 

държавната помощ.  

Към писмото Ви сте приложили петиция, подписана от български граждани, 

съдържаща същите твърдения. По-специално петицията съдържа твърдения за 

незаконна държавна помощ в приложното поле на членове 106 и 107 от ДФЕС 

поради факта, че българското законодателство, уреждащо заповедното 

производство, благоприятства кредиторите и води до вреди за длъжниците. 

Подписалите петицията смятат, че заповедното производство не позволява на 

потребителите да се възползват от предимствата, предвидени от правото на ЕС, и 

ограничава конкуренцията на пазарите на ЕС. Те твърдят, че прилагането на 

националното законодателство не позволява правилното прилагане на 

Регламент (ЕО) № 805/2004 и Регламент (ЕО) № 1896/2006, тъй като понятието 

„безспорни вземания“ не се прилага правилно. Подписалите петицията също така 

твърдят, че националните съдилища не прилагат правото на ЕС служебно и 
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нарушават принципа на ефективност. И на последно място, друго оплакване в 

петицията се отнася до неправомерни практики на частните съдебни изпълнители, 

по-специално използването на официални документи, които не съответстват на 

законоустановените формуляри. В петицията се отправя искане към Комисията: 

1) да установи, че България нарушава редовно правото на ЕС и правата на 

гражданите; 2) да изиска приемането на съответни законодателни изменения в 

българското законодателство; 3) да наложи на България парична санкция съгласно 

член 260, параграф 3 от ДФЕС; 4) да нареди на българските органи да изплатят 

обезщетение на увредените граждани. 

Моля, имайте предвид, че що се отнася до защитата на потребителите съгласно 

правото на ЕС, Комисията вече се свърза с българските органи с цел да получи 

повече информация относно българските правила на заповедното производство с 

оглед на изискванията, определени в Директива 93/13/ЕИО относно 

неравноправните клаузи в потребителските договори (EU Pilot № 8135/15/JUST), 

както са тълкувани от Съда на Европейския съюз.  

По-специално съгласно Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в 

потребителските договори
1
 (Директивата за неравноправните клаузи в 

потребителските договори) договорна клауза, която не е индивидуално договорена, 

се счита за неравноправна, и като такава не е обвързваща, когато въпреки 

изискването за добросъвестност, тя създава в ущърб на потребителя значителна 

неравнопоставеност между правата и задълженията.  

По отношение на стандарта за защита в националните процедури Съдът постанови, 

че при липсата на хармонизация на националните производства редът и условията 

за прилагане на потребителското право на Съюза, като например Директивата за 

неравноправните клаузи в потребителските договори, са въпроси, които попадат в 

приложното поле на националното законодателство на всяка държава членка в 

съответствие с принципа на процесуалната автономия. Независимо от това, Съдът 

на ЕС подчерта, че тези процесуални правила трябва да отговарят на две условия: 

1) те не трябва да са по-неблагоприятни от тези, които уреждат подобни вътрешни 

положения (принцип на равностойност); и 2) те не трябва да правят практически 

невъзможно или прекомерно трудно упражняването на правата, предоставени от 

правото на Съюза (принцип на ефективност)
2
.  

В този контекст Съдът на ЕС постанови, че системата на защита, установена с 

Директивата за неравноправните клаузи в потребителските договори, се основава 

на идеята, че потребителят е в положение на по-слаба страна спрямо продавача или 

доставчика, от гледна точка както на възможностите си да преговаря, така и на 

степента си на информираност, като това положение води до приемането от негова 

страна на условията, установени предварително от продавача или доставчика, без 

да може да повлияе на съдържанието им
3
. Съдът на ЕС също така постанови, че 

тъй като неравноправното положение на потребителя спрямо продавача или 

доставчика може да се компенсира само с положителна и външна спрямо тях 

намеса, националният съд е длъжен да гарантира ефективността на правата, 

                                                 
1      ОВ L 95, 21.4.1993 г., стр. 29. 
2  Вж. в този смисъл решения по дела C-168/05 Mostaza Claro, точка 24; C-40/08 Asturcom 

Telecomunicaciones, точка 38; C-415/11 Aziz, точка 50. 
3  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 и Perenič (C-453/10, точка 27 и цитираната съдебна практика). 
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предоставени на потребителите от Директивата за неравноправните клаузи в 

потребителските договори. По тази причина националният съд е длъжен служебно 

да преценява неравноправния характер на договорните клаузи, попадащи в 

приложното поле на Директивата
4
.   

По-специално Съдът на ЕС постанови, че принципът на ефективност не допуска 

национални процесуални правила, които могат да правят практически невъзможно 

или прекомерно трудно позоваването от страна на потребителите на 

необвързващия характер на неравноправните клаузи в потребителските договори
5
. 

Съдът приложи принципа на ефективност по-конкретно в решенията си по дела C-

618/10 Banco Español de Crédito, C-415/11 Aziz и C-49/14 Finanmadrid, които се 

отнасят до изпълнението на платежни нареждания.  

На този етап диалогът с българските органи в рамките на EU Pilot № 8135/15/JUST 

все още не е приключил, като проучваният въпрос е в процес на оценка. Ето защо 

Комисията не е в състояние да заеме окончателна позиция по съответствието с 

правото на ЕС за защита на потребителите нито на българското изпълнително 

производство, нито на прилагането му от българските съдилища. В своята 

окончателна оценка Комисията ще вземе предвид най-новата съдебна практика на 

Съда на Европейския съюз относно защитата на потребителите в съдебните 

производства срещу неравноправни договорни клаузи, както и член 47 от Хартата 

на основните права на ЕС. 

Освен това, както вече сте информиран от комисията по петиции на Европейския 

парламент, тя също разглежда Вашата петиция № 0063/2017 във връзка с тези 

въпроси и ще Ви информира своевременно за евентуални последващи действия.  

Що се отнася до Вашата молба към Комисията да нареди на българските органи да 

изплатят обезщетение на увредените граждани, моля, имайте предвид, че 

Комисията не разполага по никакъв начин с правомощия да се намесва в отделни 

случаи. За да получат правна защита, включително обезщетение, ако има 

основания за това, гражданите следва да предприемат действия на национално 

равнище в съответната държава членка. Подаването на жалба до Комисията не 

спира сроковете за подаване на иск по националното право.  

С уважение: 

 

 

Veronica Manfredi 

 Началник-отдел 

                                                 
4  Вж. решение от 14 юни 2012 г., Banco Español de Crédito (C-618/10, точки 41—43 и цитираната 

съдебна практика). Вж. също решение от 14 март 2013 г., Aziz (C-415/11, точка 46 и цитираната 

съдебна практика) и решение от 18 февруари 2016 г., Finanmadrid (C-49/14, точка 55).   
5  Принципът на ефективност се прилага по-специално в дело C-618/10, Banco Español de Crédito, 

решение от 14 юни 2012 г., точки 49—57, както и точка 1 от диспозитива. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“ 
 
Дирекция Е „Потребители“ 
Отдел E.2 „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/IP/Ares(2017) 6830809 

Ивайло Илиев 

Да се изпрати по електронна поща на адрес: 

gdpokanadi@gmail.com  

Относно: Петиция № 0063/2017 

Уважаеми г-н Илиев,  

Благодаря Ви за Вашите електронни писма от 8 септември 2017 г. (Ares(2017)4472463), 8 октомври 

2017 г. (Ares(2017)5032132), 13 октомври 2017 г. (Ares(2017)5032273) и 16 октомври 2017 г. 

(Ares(2017)5085864), адресирани до Генералния секретариат на Европейската комисия, които бяха 

препратени до мен, за да Ви отговоря пряко.  

Вашите електронни писма включват копия от различни документи, свързани с Ваши висящи дела пред 

българските съдилища, по-специално относно изпълнителни производства върху ипотекирани имоти и 

действия на частни съдебни изпълнители, които според Вас са в нарушение на правото на ЕС. Освен 

това Вие посочвате законодателни изменения на Гражданския процесуален кодекс, които са в процес 

на приемане от Народното събрание на Република България, и молите Комисията да прекрати тази 

национална законодателна процедура, тъй като предложените нови правила нарушават правото на ЕС. 

И накрая, Вие засягате въпроса за общи проблеми в българската съдебна система и нарушаването на 

правото на ЕС от българска страна и молите да вземете участие в изслушванията и обсъжданията по 

Петиция № 0063/2017 в Европейския парламент. 

Както вече беше посочено в предишната ни кореспонденция, и по-специално в писмата ми от 6 

ноември 2017 г. (Ares(2017)5383249) и 8 ноември 2017 г. (Ares(2017)5432514), горната информация, 

доколкото е релевантна, се разглежда от службите на Комисията в рамките на текущия диалог с 

българските органи относно националните правила на заповедното производство с оглед на 

изискванията, предвидени в Директива 93/13/ЕИО, както са тълкувани от Съда на ЕС (EU Pilot 

№ 8135/15/JUST). Трябва да подчертая, че Директива 93/13/ЕИО се прилага само за неравноправните 

договорни клаузи, включени в договори, сключени между потребител и професионалист, докато 

предоставените от Вас документи изглежда се отнасят до договорни отношения между стопански 

субекти и следователно би трябвало да са извън приложното поле на посочената директива. Позволете 

ми също така да подчертая, че съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз 

Комисията не разполага с общи правомощия да се намесва в отделни случаи или да спира текущи 

национални законодателни процедури.    

С уважение: 

Veronica Manfredi 

Началник-отдел 

 

Ref. Ares(2017)6348765 - 22/12/2017

Подписан по електронен път на 19/12/2017 11:16 (UTC+01) съгласно член 4.2 („Валидност на електронните документи“) от Решение 2004/563 на Комисията
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“  
 
Дирекция Е: Потребители 

Отдел E.2: Потребителско и маркетингово право 
 

Брюксел, […] г.  
JUST/E2/ /Ares (2018) 4359850 

Г-н Ивайло Павлов Илиев 

България 

Електронна поща: gdpokanadi@amail.com 

 

 

 

Относно:  Вашите електронни писма от 28 юни 2018 г. относно 

производства по заповеди за изпълнение в България и др.   

Уважаеми г-н Илиев,  

Благодаря Ви за Вашите електронни писма от 28 юни 2018 г., в което се оплаквате 

от процесуалните правила, свързани със заповедното производство, по-специално 

от българската процедура, свързана със заповеди за незабавно изпълнение. Вие 

смятате, че българските производства във връзка със заповедите за изпълнение и 

заповедите за незабавно изпълнение, предвидени в българския Граждански 

процесуален кодекс (ГПК), нарушават правото на ЕС.   

Вследствие на други жалби службите на Комисията започнаха структуриран 

диалог с българските органи за по-нататъшно проучване на фактическата и 

правната ситуация. Въз основа на информацията, събрана посредством тези жалби, 

и диалога с българските органи службите на Комисията извършват понастоящем 

анализ дали съответните български разпоредби противоречат на правото на ЕС.  

Поради това бих искал да Ви уведомя, че, с оглед на вече течащите производства, 

не възнамеряваме да разследваме Вашия случай отделно. Ако обаче разполагате с 

нова и подробна информация, сочеща нарушение на правото на ЕС, ще Ви бъдем 

благодарни, ако можете да ни я изпратите.  

Всяка кореспонденция трябва да бъде изпращана до JUST-E2@ec.europa.eu . 

С уважение: 

    

    

 Blanca Rodriguez-Galindo, 

началник-отдел 

Ref. Ares(2018)3985727 - 27/07/2018
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ  
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“   

  
Дирекция Е: „Потребители“  
 Отдел E.2: „Потребителско и маркетингово право“  

  

Брюксел, 30/11/2018 г.   

JUST/E2/ED/Ares(2018)6830772 

 

Г-н Ивайло Павлов Илиев 

България  

Електронна поща: 

gdpokanadi@gmail.com  

 

Относно:  Вашите електронни писма от 30 и 31 юли, 1, 9, 13, 14 и 28 август, 3 октомври 

и 6 ноември 2018 г. относно процедурите за плащане в България и др. 

 

Уважаеми г-н Илиев, 

Благодаря Ви за Вашите електронни писма, посочени по-горе, засягащи заповедното 

производство в България. Вие смятате, че българските производства във връзка със 

заповедите за изпълнение и заповедите за незабавно изпълнение, предвидени в 

българския Граждански процесуален кодекс (ГПК), нарушават правото на ЕС.    

Както вече бяхте информирани с нашите писма от 22 декември 2017 г. и 27 юли 2018 г. в 

отговор на предходните Ви писма, вследствие на получени жалби службите на Комисията вече 

започнаха т.нар. структуриран диалог с българските органи за по-нататъшно разследване на 

фактическото и правното положение. Въз основа на информацията, събрана посредством тези 

жалби, и диалога с българските органи службите на Комисията понастоящем извършват анализ 

дали съответните български разпоредби противоречат на правото на ЕС. 

Поради това бих искалa да Ви информирам, че въпросите, които повдигате във Вашите 

писма, са вече включени в текущия диалог с българските органи и поради това считаме, 

че отделно разследване не е необходимо.  

Всяка по-нататъшна кореспонденция трябва да бъде изпращана на адрес: JUST-

E2@ec.europa.eu.  

С уважение:  

         

   Blanca Rodriguez-Galindo  

Началник-отдел  

 

Ref. Ares(2018)6154096 - 30/11/2018
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВОСЪДИЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ“  
 
Дирекция Е „Потребители“ 

Отдел E.2 „Потребителско и маркетингово право“ 
 

Брюксел,  
JUST/E2/ED/Ares(2019)1066759 

г-н Ивайло Павлов Илиев  

ул. „Пиротска“ № 5, ет. 3, 

София, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA 

eл. поща: ilievmetropolm@gmail.com 

Относно:  Информация, засягаща България (предишен случай по EU Pilot № 

8135/15, понастоящем процедура за установяване на нарушение № 

2018/4083), свързана с Вашите писма от 9 ноември 2018 г. 

(Ares(2018)5730191), 2 януари 2019 г. (Ares(2019)871228), 9 януари 

2019 г. (Ares(2019)871693), 15 януари 2019 г. (Ares(2019)877168), 30 

януари 2019 г. (Ares(2019)554149, Ares(2019)556756 и 

Ares(2019)590855) и 12 февруари 2019 r. (Ares(2019)853531) 

Уважаеми г-н Илиев, 

Благодаря Ви за посочените по-горе писма. Разгледахме внимателно съдържащата 

се в тях информация.  

Вие сте един от гражданите, които се свързаха с нас относно несъвместимостта на 

българското производство за издаване на заповеди за незабавно изпълнение, уредено 

по-специално в член 417 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с Директива 

93/13/ЕИО относно неравноправните договорни клаузи в потребителските договори, 

поради което бих искала да Ви уведомя, че Комисията приключи случая EU Pilot 

8135/15/JUST, като прецени, че отговорът, предоставен от българските органи, не е 

задоволителен. На 24 януари 2019 г. Комисията реши да започне производство за 

установяване на неизпълнение на задължения срещу България съгласно член 258 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз и изпрати на България официално 

уведомително писмо на следващия ден. В тази връзка можете да се запознаете със 

съобщението за медиите, публикувано от Комисията на 24 януари 2019 г. (трета 

позиция по точка 11), което е достъпно на следния адрес:  

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-462_bg.htm 

 

С уважение, 

Blanca Rodriguez Galindo 

Началник-отдел 

Ref. Ares(2019)1052539 - 20/02/2019
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