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ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÑÚÄÈËÈÙÀ ÏÎ 
ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ (ÅÎ) 4/2009 – 

ÄÅËÀ ÇÀ ÈÇÄÐÚÆÊÀ Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ 
ÅËÅÌÅÍÒ

Âåñåëà Ñàâîâà*

От 18 юни 2011 г. в дър жа ви те – членки на Европейския съ-
юз, се при ла га Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 де кем-
ври 2008 го ди на от нос но ком пе тент ност та, при ло жи мо то пра во, 
приз на ва не то и изпъл не нието на съ деб ни ре ше ния и сътруд ни-
чест во то по въпро си, свър за ни със за дъл же ния за из д ръж ка 
(накрат ко „Регламент 4/09“ или „Регламентът“).1 Регламентът 
уреж да от но ше ния, свър за ни с: опре де ля не на ком пе тен тен съд, 
опре де ля не на при ло жи мото пра во, ек зек ва ту ра и ад ми нистра-
тив но сътруд ни чест во по де ла за из д ръж ка с меж ду на ро ден еле-
мент.2 В настоящо то из след ва не ще се ана ли зи ра натру па на та 
през го ди ни те прак ти ка по при ло же нието на тек сто ве те на 
Регламента, ка то ще се напра ви из вод за сте пен та на поз на ва не то 
им и пра вил но то им при ла га не от бъл гар ски те съ ди ли ща.

* Адвокат от София.
1 Регламентът е публи ку ван в „Официален вест ник на Европейския съ юз“ 

(ОВ) L 7 от 10.01.2009 г., 1–21.
2 В бъл гар ска та ли те ра ту ра уред ба та по Регламента е из след ва на в: 

Касева, Е. Компетентност и при ло жи мо пра во към за дъл же нията за из д ръж ка 
по Регламент (ЕО) № 4/2009. С.: Фабрика за кни ги, 2018, с. 490; Касева, Е. 
Регламент (ЕО) № 4/2009 – из точ ник на меж ду на род но то част но се мей но пра во 
на Европейския съ юз. Обща ха рак те ристи ка. – В: Докторантски сбор ник 2014, 
Докторантски из след ва ния в со циал ни те и ху ма ни тар ни те науки. Том I. С., 
2014, 141–159; Касева, Е. Преглед на прак ти ка та на бъл гар ски те съ ди ли ща в 
ма те рията на из д ръж ка та с меж ду на ро ден еле мент. – Съвременно пра во, 2014, 
№ 4, 47–59; Тодоров, Т. Международно част но пра во. Европейският съ юз и 
Република България. 3. изд. С.: Сиби, 2010, 257–278, 442–448; Минчева, В. С. 
Коментар на Кодекса на меж ду на род но то част но пра во. Съпоставка с ак то ве на 
европейското пра во. С.: Сиби, 2010, 276–288; Попова, В. Актуални пробле ми 
на Европейския граж дан ски про цес и част VII на ГПК. С.: Сиела, 2011, 189–220.
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1. Îïðåäåëÿíå íà êîìïåòåíòåí ñúä
Текстовете, регла мен ти ра щи меж ду на род на та ком пе тент-

ност по Регламент 4/09, се съ дър жат в не го ва та вто ра глава, но се-
ща наиме но ва нието „Компетентност“, чл. 3–14. Уредени са: об ща 
ком пе тент ност (чл. 3)3, ком пе тент ност, из бра на от стра ни те – из-
рич но (чл. 4), или мъл ча ли во (чл. 5), суб си диар на ком пе тент ност 
(чл. 6) и forum necessitatis (чл. 7). Самото произ вод ст во се регла-
мен ти ра от след ни те разпо ред би: огра ни че ние на произ вод ст ва та 
(чл. 8), се зи ра не на съ да (чл. 9), про вер ка на ком пе тент ност та 
(чл. 10) и до пусти мост та (чл. 11), ви сящ про цес (чл. 12), свър за ни 
иско ве (чл. 13) и вре мен ни и ох ра ни тел ни мер ки (чл. 14).

Определение на Районния съд – Враца , по гр. д. 
№ 164/19.03.2018 г.

Посоченото опре де ле ние е при мер за пра вил но при ла га не на 
Регламент 4/09. Предявен е иск от ба ща та (бъл гар ски гражданин) 
сре щу не на вър ши ло пъл но ле тие де те (бъл гар ски гражданин) с 
прав но ос но ва ние чл. 150 от Семейния ко декс на Република 
България (накрат ко „СК“)4 – за на ма ля ва не на раз ме ра на при съ-
де на из д ръж ка в съ деб но ре ше ние № 92 по гр. д. № 6183/2010 г. 
по опи са на Районния съд – Враца (в не го се уста но вя ва, че по 
мол ба за раз вод бра кът меж ду ище ца и не го ва та съпру га е прекра-
тен по взаим но съгла сие и е ут вър де но постиг на то меж ду стра ни-

3 За об ща та ком пе тент ност по Регламент 4/09 вж. Касева, Е. Обща ком пе-
тент ност по де ла за из д ръж ка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Европейския съ-
юз. – Съвременно пра во, 2014, № 2, 55–73.

4 Обн., ДВ., бр. 47 от 23 юни 2009 г. Уредбата на из д ръж ка та по Семейния 
ко декс е раз гле да на от: Ненова, Л. Семейно пра во на Република България. 
Нова ре д. проф. д-р М. Марков, по но вия Семеен ко декс от 2009 г. 3. осн. пре-
раб. и доп. изд. С.: Софи-Р, 2010, 478–561; Цанкова, Ц., А. Станева, 
В. Тодорова, М. Марков. Коментар на но вия Семеен ко декс. С.: ИК „Труд и 
пра во“, 2009, 411–428; Цанкова, Ц., М. Марков, А. Станева, В. Тодорова. 
Семеен ко декс – при ло жен ко мен тар. С.: ИК „Труд и пра во“, 2015, 447–468; 
Матеева, Е. Семейно пра во на Република България – раз ши рен лек ционен курс 
по но вия Семеен ко декс 2009 г., ВСУ „Черноризец Храбър“. Варна: 
„Черноризец Храбър“, 2010, 476–529; Kaseva, Е. Ин тер нет ста тия на ад рес: 
https://www.childsupport-worldwide.org/tl_files/downloads-abstracts/abstracts-
ab-3-3-2013/Abstract_Kaseva.pdf (послед но по се те на на 20.10.2020 г.); Todo-
rova, V. Bulgarian substantive law and confl icts of law regulation regarding family 
maintenance. – Revue Hellenique de droit international, 2014, Vol. 2, 911–931.
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те спо ра зу ме ние по чл. 50 СК, с което стра ни те са се съгла си ли 
майка та да упраж ня ва ро ди тел ски те пра ва вър ху не на вър ши ло то 
пъл но ле тие де те от бра ка, а ба ща та да му запла ща ме сеч на из д-
ръж ка в раз мер 200 лв.; ре ше нието е вляз ло в си ла ка то 
необжалваемо). С от го во ра на иско ва та мол ба от вет ни кът (де те то 
чрез своята майка) за явя ва, че оби чайно то му местопре би ва ва не е 
на те ри то рията на дру га дър жа ва – членка на Европейския съ юз – 
Кралство Белгия. Пред ставя до ка за тел ст ва за то ва, че ре дов но по-
се ща ва там учеб ни за ня тия, и въз ра зя ва, че по ра ди меж ду на род-
ния ха рак тер на де ло то от нос но опре де ля не на ком пе тен тен съд 
след ва да се при ло жи чл. 3, б. „а“ от Регламент 4/09 – ком пе тен-
тен да е съ дът по оби чайно то местопре би ва ва не на от вет ни ка. 
Ищецът от своя стра на счи та за не ос но ва тел но въз ра же нието на 
от вет ни ка за не под ве дом ст ве ност на спо ра на бъл гар ския съд. 
Твърди, че де ла та за из д ръж ка се уреж дат от Регламент (ЕО) 
№ 44/2001 на Съвета.5 Поддържа, че съглас но чл. 2 при усло вията 
на Регламент № 44/2001 иско ве сре щу ли ца та, които имат место-
жи веене в дър жа ва членка, не за ви си мо от тях но то граж дан ст во се 
пре дя вя ват пред съ ди ли ща та на та зи дър жа ва членка и че разпо-
ред би те на раз дел 2 (чл. 5–7) от Регламент № 44/2001 уреж дат 
спе циал на из бор на ком пе тент ност, която е фа кул та тив на 
(паралелна) спря мо об ща та ком пе тент ност по чл. 2, и пре доста-
вят пра во то на из бор на ище ца пред кой съд да пре дя ви иска си – 
пред съ да по место жи тел ст во то на от вет ни ка или пред ня коя от 
юрис дик циите, по со че ни в чл. 5 и чл. 6. Изтъква, че постоян ният 
ад рес на от вет ни ка е в гр. Враца, по ра ди което искът е пре дя вен 
пред Районния съд – Враца, кой то се явя ва мест но ком пе тен тен с 
оглед на место жи веене то на по лу ча ва щия из д ръж ка. Съдът пра-
вил но поста но вя ва, че с оглед на уста но ве но то по де ло то оби чай-
но местопре би ва ва не на де те то и поста ве ния за раз ре ша ва не по 
де ло то въпрос, свър зан със за дъл же ние за из дръж ка, от но ше нията 
от нос но ком пе тент ния съд, кой то да раз гле да спо ра, се уреж дат 

5 Регламент (ЕО) № 44/2001 от нос но ком пе тент ност та, приз на ва не то и изпъл-
не нието на съ деб ни ре ше ния по граж дан ски и тър гов ски де ла. ОВ L 012 от 
16.01.2001, 1–23. За ана лиз на тек сто ве те на Регламента вж. Натов, Н., 
Б. Мусева, Я. Андреева и др. Регламентът „Брюксел I“. Коментар. С.: Сиела, 
2012.
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от Регламент 4/2009. Правораздаващият ор ган съ обра зя ва при ло-
же нието на чл. 3, б. „а“ от Регламента, опре де лящ, че ком пе тен-
тен да се произ не се по пре дя ве ния от ище ца иск е съ дът по оби-
чайно то местопре би ва ва не на от вет ни ка – де те то, на което се 
дъл жи из д ръж ка. Съдът от чи та и чл. 8, ал. 1 от Регламент 4/09: 
Когато ре ше нието е поста но ве но в дър жа ва членка или дър жа-
ва, стра на по Хагската кон вен ция от 2007 г., в която е оби-
чайно то местопре би ва ва не на взиска те ля, длъж ни кът не мо же 
да обра зу ва произ вод ст во за про мя на на ре ше нието или за но во 
ре ше ние в дру га дър жа ва членка, до ка то оби чайно то местопре-
би ва ва не на взиска те ля е в дър жа ва та, в която е поста но ве но 
ре ше нието. Съдът се произ на ся и в съ от ветст вие с прак ти ка та на 
Съда на Европейския съ юз (СЕС) – Решение от 15.02.2017 г. по 
де ло С-499/15 на СЕС6, спо ред което чл. 8 от Регламент (ЕО) 
№ 2201/20037 и чл. 3 от Регламент (ЕО) № 4/2009 тряб ва да се 
тъл ку ват в сми съл, че в слу чай ка то раз глеж да ния съ ди ли ща та на 
дър жа ва та членка, поста но ви ли ре ше ние, което е при до би ло си ла 
на пре съ де но не що и се от на ся до ро ди тел ска та от го вор ност за 
не на вър ши ло пъл но ле тие де те и до за дъл же нията за из д ръж ка та 
му, ве че не са ком пе тент ни да се произ не сат по иска не за из ме не-
ние на съ дър жа щи те се в то ва ре ше ние разпо ред би, ако оби чайно-
то местопре би ва ва не на де те то е на те ри то рията на дру га дър жа ва 
членка. Компетентни да се произ не сат по та ко ва иска не са съ ди-
ли ща та на послед на та дър жа ва членка. Съдът при ла га и чл. 10 от 
Регламент (ЕО) 4/2009 г., съглас но кой то, ко га то съд на дър жа ва 
членка бъ де се зи ран по де ло, което не по па да в не го ва та ком пе-
тент ност по си ла та на Регламент 4/09, той сам обя вя ва, че не е 
ком пе тен тен. Поради из ло же но то и с оглед на оби чайно то 
местопре би ва ва не на де те то в Белгия ком пе тен тен да се произ не-
се по въпро са за из ме не ние на за дъл же нието на ба ща та за из д-
ръж ка та му е съ от вет ният съд на те ри то рията на та зи дър жа ва 

6 Решение на Съда (пър ви състав) от 15 февру ари 2017 г. (пре юди циал но за-
пит ва не от Vilniaus miesto apylinkės teismas – Литва) — W и V/X, 
ECLI:EU:C:2017:118.

7 Регламентът е публи ку ван в ОВ L 338 от 23.12. 2003, 1–29. За ана лиз на 
тек сто ве те на Регламента вж. Натов, Н., Б. Мусева, В. Пандов и др. Регла-
ментът „Брюксел II A“. Коментар. С.: Сиела, 2014.
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членка. На ос но ва ние чл. 10 от Регламента съ дът слу жеб но 
прогла ся ва, че не е ком пе тен тен да раз гле да иска с прав но ос но-
ва ние чл. 150 СК – за из ме не ние на раз ме ра на дъл жи ма та из д-
ръж ка.

В то зи сми съл е и Определение № 271/4.04.2017 г. на 
Окръжния съд – Враца, по ч. гр. д. № 156/2017 г.

Определение № 757 на Окръжния съд – Шумен, от 
4.12.2019 г.

В то ва опре де ле ние съ дът се произ на ся по жал ба сре щу 
Определение № 1614/23.05.2019 г., поста но ве но по гр. д. 
№ 465/2019 г. на Районния съд – Шумен. Производството по пър-
воин стан цион но то граж дан ско де ло е обра зу ва но по пре дя вен от 
съпру га та (бъл гар ска гражданка) сре щу съпру га (гер ман ски 
гражданин) иск за раз вод с прав но ос но ва ние чл. 49 СК и съ еди-
не ни с не го небрач ни иско ве за упраж ня ва не на ро ди тел ски те 
пра ва, лич ни те от но ше ния, место жи веене то и из д ръж ка та на ро-
де но то от бра ка де те. С об жал ва но то опре де ле ние пър воин стан-
цион ният съд е прекра тил произ вод ст во то по де ло то по ра ди лип-
са на меж ду на род на ком пе тент ност на бъл гар ския съд. Ищцата 
не е успя ла да до ка же своето и на де те то оби чай но местопре би ва-
ва не в България, а ка то дър жа ва по оби чайно то им местопре би ва-
ва не е приета Германия. С об жал ва но то опре де ле ние съ дът е 
прогла сил на ос но ва ние на чл. 17 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 
от нос но ком пе тент ност та, приз на ва не то и изпъл не нието на съ-
деб ни ре ше ния по брач ни де ла и де ла та, свър за ни с ро ди тел ска та 
от го вор ност, че бъл гар ският съд не е ком пе тен тен да се произ не-
се по пре дя ве ни те обек тив но ку му ла тив но съ еди не ни иск за раз-
вод и иско ве за пре доста вя не на упраж ня ва не то на ро ди тел ски те 
пра ва спря мо ро де но то от бра ка ма ло лет но де те, опре де ля не на 
ре жим на лич ни кон так ти на де те то с ба ща та, опре де ля не на 
место жи веене на де те то и дъл жи ма та му из д ръж ка по ра ди под-
съд ност та им на съ да на Република Германия, и е прекра тил 
произ вод ст во то по де ло то. Жалбоподателят на ми ра опре де ле-
нието за непра вил но и счи та, че бъл гар ският съд е ком пе тен тен 
да се произ не се по пре дя ве ния иск за раз вод и съ еди не ни те с не го 
небрач ни иско ве за упраж ня ва не на ро ди тел ски те пра ва по от но-
ше ние на де те то, место жи веене то му, лич ни те от но ше ния и из-
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дръж ка та. Твърди, че има постоян но местопре би ва ва не в 
България, и мо ли об жал ва но то опре де ле ние да бъ де от ме не но и 
вместо не го да бъ де поста но ве но дру го, с което де ло то да бъ де 
вър на то на съ щия състав за про дъл жа ва не на съ допроиз вод ст ве-
ни те дейст вия. Във въз зив на та ин стан ция са пред ста ве ни и 
приети но ви до ка за тел ст ва, които до каз ват оби чайно то местопре-
би ва ва не на де те то и май ка му в България, по ра ди което на ос но-
ва ние чл. 3, § 1, б. „а“, шесто ти ре от Регламент (ЕО) 2201/2003 
бъл гар ският съд е мест но ком пе тен тен да раз гле да иска по чл. 49 
СК. Подсъдността на пър вия от иско ве те – за опре де ля не на на чи-
на и ре да на упраж ня ва не на ро ди тел ски те пра ва, при на ли чие на 
кон ста ти ра ния меж ду на ро ден еле мент съ що е уре де на от чл. 8, 
§ 1 на Регламент (ЕО) 2201/2003, къ де то е регла мен ти ра но об що-
то пра ви ло за под съд ност та, пред виж да що, че съ ди ли ща та на 
дър жа ва та членка са ком пе тент ни по де ла та, свър за ни с ро ди тел-
ска та от го вор ност за де те то, ако де те то има оби чай но местопре-
би ва ва не в та зи дър жа ва членка по вре ме то, ко га то съ дът е се зи-
ран. Съобразно из ло же но то пра во раз да ва тел ният ор ган уста но вя-
ва, че на ос но ва ние чл. 8, § 1 бъл гар ският съд е ком пе тен тен да 
раз гле да мол ба та за опре де ля не на ро ди тел ски те пра ва. Заявен е и 
иск за опре де ля не на из д ръж ка за де те то, чиято под съд ност е уре-
де на в чл. 3, б. „г“ от Регламент 4/2009, спо ред кой то ком пе тент-
ни да се произ не сат по за дъл же ния за из д ръж ка в дър жа ви те 
членки са съ ди ли ща та, които по си ла та на Регламент (ЕО) 
2201/2003 са ком пе тент ни да раз гле дат иск за ро ди тел ска от го-
вор ност, ко га то иска не то за из д ръж ка е ак це сор но спря мо то зи 
иск.8 В слу чая е на ли це имен но по со че на та хи по те за – искът за 
из д ръж ка е ак це со рен спря мо иска за упраж ня ва не на ро ди тел-
ски те пра ва, и след ка то се приема, че бъл гар ският съд е ком пе-
тен тен да го раз гле да, на ли це е ком пе тент ност и по от но ше ние на 
иска за из д ръж ка. По из ло же ни те съ обра же ния съ дът пра вил но 
приема, че об жал ва но то опре де ле ние се явя ва непра вил но, което 
на ла га от мя на та му и връ ща не на де ло то на съ щия състав на 

8 За по ня тието „ро ди тел ска от го вор ност“ в пра во то на ЕС вж. Касева, Е. 
Oбхват на по ня тието „ро ди тел ска от го вор ност“ по Регламент (ЕО) № 2201/2003 
и съ деб на прак ти ка по при ла га не то му. – Правна ми съл, 2018, № 3, 43–61.
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Районния съд – Шумен, за про дъл жа ва не на съ допроиз вод ст ве ни-
те дейст вия по де ло то. Определението е при мер за пра вил но то 
при ло же ние на разпо ред би те на Регламент 4/09 за опре де ля не на 
ком пе тен тен съд по де ла за из д ръж ка с меж ду на ро ден еле мент.

2. Îïðåäåëÿíå íà ïðèëîæèìîòî ïðàâî
След уч ре дя ва не на меж ду на род на ком пе тент ност по иск за 

из д ръж ка ком пе тент ният съд след ва да опре де ли при ло жи мо то 
към за дъл же нията за из д ръж ка пра во. Член 15 от Регламент 4/09 
гла си: Приложимото пра во към за дъл же нията за из д ръж ка се 
опре де ля в съ от ветст вие с Хагския про то кол от 23 ноем ври 
2007 г. от нос но при ло жи мо то пра во към за дъл же нията за из-
дръж ка в дър жа ви те членки, об вър за ни от то зи пра вен ин стру-
мент.9 За дър жа ви те членки, об вър за ни от Хагския про то кол от 
2007 г. (на ри чан „Протокола“) по от но ше ние на уред ба та на при-
ло жи мо то пра во, на ми рат при ло же ние разпо ред би те му. Негов 
пред мет са за дъл же нията за из д ръж ка и уста но вя ва не на уед нак-
ве ни стъл к но ви тел ни нор ми за при ло жи мо то пра во към тях. 
Уредбата, която Протоколът въ веж да, це ли да осъвре ме ни пред-
ход ни хагски кон вен ции в ма те рията. Протоколът включ ва нор-
ми, опре де ля щи: обек тив но при ло жи мо пра во; из бор на при ло жи-
мо пра во от стра ни те; при ло жи мо към публич на ин сти ту ция пра-
во; об хват на при ло жи мо то пра во; как то и уред ба на об щи въпро-
си от нос но опре де ля не то и дейст вието на при ло жи мо то пра во.10

Определение № 410 466/18.05.2018 г. на Районния съд – 
София, по гр. д. № 9434/2018 г.

Производството е обра зу ва но пред Районния съд – София, 
по пре дя ве ни от ище ца иско ве за прекра тя ва не и про мя на на раз-
ме ра на при съ де на из д ръж ка с прав но ос но ва ние чл. 150 СК. 

9 Вж. Recueil des Conventions/Collections of Conventions, Hague Conference on 
private international law, (1951–2009), 1.04.2009. 8th ed., p. 564, как то и в ОB L 331 
oт 16.12.2009, 19–23.

10 За при ло жи мо то пра во по Регламент 4/09 вж. Зидарова, Й. Приложимо 
пра во към за дъл же нията за из д ръж ка по Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета. – 
Юридически свят, 2010, № 1, 11–55; Касева, Е. Избор на при ло жи мо пра во към 
за дъл же ния за из д ръж ка с меж ду на ро ден еле мент. – Адвокатски преглед, 2017, 
№ 1, 27–40.
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Релевирал е до во ди за настъ пи ла про мя на в об стоятел ст ва та, на-
ла га ща пре ре ша ва не на въпро си те за из д ръж ка та на бив ша та 
съпру га и две те ро де ни от бра ка де ца. Двамата бив ши съпру зи са 
бъл гар ски граж да ни, жи ве ли в Обединеното крал ст во, къ де то са 
ро де ни де ца та и чието граж дан ст во при те жа ват. Разводът е поста-
но вен от ан глийски съд. Към мо мен та на по да ва не на иско ве те за 
прекра тя ва не и про мя на на раз ме ра на при съ де на из д ръж ка два-
ма та бив ши съпру зи и де ца та при те жа ват оби чай но местопре би-
ва ва не в Република България. В об стоятел ст ве на та част на иско-
ва та мол ба ище цът е въ вел твър де ние, че съглас но Регламент 
№ 4/2009 ком пе тен тен да раз гле да спо ра е бъл гар ският съд. 
Посочил е, че ком пе тент ност та на бъл гар ския съд се из веж да от 
разпо ред ба та на чл. 3 от Регламента и фак ти ческа та об ста нов ка, 
съглас но които оби чайно то пре би ва ва не на взиска тел и длъж ник 
по из д ръж ка та е в България; че при ло жи мо то пра во е бъл гар ско-
то пра во, съглас но чл. 15 от съ щия Регламент и чл. 3 от Хагския 
про то кол от 2007 го ди на, ка то пра во то по оби чайно то местопре-
би ва ва не на кре ди то ра. В от го во ра на иско ва та мол ба от вет ни ца-
та е напра ви ла въз ра же ние за не под ве дом ст ве ност на спо ра на 
бъл гар ския съд, ка то е из ло жи ла твър де ния, че Регламент 
№ 4/2009 не до пуска при ни как ви об стоятел ст ва поста но ве но в 
дър жа ва членка ре ше ние (в слу чая ре ше нието на Централния съд 
по се мей ни де ла в Лондон, чието из ме не ние се пре тен ди ра с 
исковете) да се пре раз глеж да по съ щест во в дър жа ва членка, в 
която то се изпъл ня ва; че пред съд в Обединеното крал ст во е ви-
сящ спор от нос но место жи веене то на де ца та и упраж ня ва не то на 
ро ди тел ски те пра ва, как то и че по те зи въпро си се е обър на ла към 
бри тан ски и към бъл гар ски съд, но към то зи мо мент ня ма произ-
на ся не; че местопре би ва ва не то ѝ в България, как то и то ва на де-
ца та, е при ну ди тел на после ди ца от про ти воправ но то по ве де ние 
на ище ца, кой то от каз ва да да де съгла сие за пъ ту ва не на де ца та в 
чуж би на. Позовала се е на нор ма та на чл. 5 от Хагския про то кол 
от 2007 го ди на, ка то е въз ра зи ла от нос но при ла га не то на чл. 3 от 
съ щия про то кол и е под дър жа ла твър де нието, че при ло жи мо то 
пра во е пра во то на Великобри тания, за що то там е поста но вен 
раз во дът. Според чл. 5 от Протокола при за дъл же ния за из д ръж-
ка меж ду съпру зи, бив ши съпру зи или ли ца в брак, чий то брак е 
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уни що жен, чл. 3 не се при ла га, ако ед на от стра ни те въз ра зя ва и 
пра во то на дру га дър жа ва, по-спе циал но дър жа ва та по послед-
но то им об що оби чай но място на пре би ва ва не, има по-тяс на 
връз ка с бра ка. В та къв слу чай се при ла га пра во то на та зи дру га 
дър жа ва.

По де ло то съ дът да ва на роч ни ука за ния на жал бо по да тел ка-
та да пред ста ви до ка за тел ст ва за на ли чие на ви сящ про цес пред 
ан глийски съд по въпро си те за ро ди тел ска та от го вор ност, но тя 
не пред ста вя та ки ва и за явя ва пред съ да, че за нея е труд но и скъ-
по да се снаб ди с до ка за тел ст ва, които да под кре пят те зи ѝ твър-
де ния. Предвид из ло же но то съ дът обос но ва ва из вод за лип са на 
та зи преграж да ща при чи на спо рът да се раз ре ши от бъл гар ски 
съд. Установено е, че майка та, която е бъл гар ска граж данка, заед-
но с две те ма ло лет ни де ца е на пус на ла Обединеното крал ст во и 
се е уста но ви ла на те ри то рията на Република България още през 
2015 г.; че ище цът съ що е бъл гар ски граж да нин и от 2017 г. се на-
ми ра на те ри то рията на стра на та; че ро ди те ли те и две те им де ца, 
за които ня ма спор, че са ро де ни и са граж да ни на Обединеното 
крал ст во, са се уста но ви ли трай но в България. Тези из во ди се 
под кре пят от пред ста ве ни те до ка за тел ст ва: ище цът е за поч нал 
ра бо та въз ос но ва на тру дов до го вор през 2017 г., майка та – съ що, 
а де ца та са за пи са ни в учи ли ще; майка та е наела имот за за до во-
ля ва не на своите и на де ца та жи лищ ни нуж ди. Съдът приема, че е 
до ка за на ин тегра ция на стра ни те в про це су ал на та връз ка с те ри-
то рията на България, как то и че де ца та, тях на та май ка и ба ща 
имат своето оби чай но местопре би ва ва не на те ри то рията на стра-
на та въз ос но ва на про дъл жи тел ност та на престоя, усло вията на 
престоя, място то и усло вията за обу че ние на де ца та, се мейни те и 
со циал ните от но ше ния на де ца та и тех ни те ро ди те ли. С ос но ва-
ние съ дът съ обра зя ва, че об стоятел ст во то, че бра кът на два ма та 
ро ди те ли, кой то е склю чен в България, е про те къл в по-го ля ма та 
си част на те ри то рията на Обединеното крал ст во, не мо же да се 
взе ме ка то при чи на, има ща пре вес при опре де ля не на оби чайно то 
местопре би ва ва не, как то и че ка то та ка ва не мо же да се възприеме 
и те за та за граж дан ст во то на де ца та. Обсъждането на оби чайно то 
местопре би ва ва не произ ти ча от не об хо ди мост та да се от че те ак-
ту ал но то състояние на не ща та. В настоящия слу чай то ва ак ту ал-
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но състояние со чи за оби чай но местопре би ва ва не на стра ни те по 
де ло то на те ри то рията на България. Изводът е, че бъл гар ският 
съд е ком пе тен тен да раз гле да спо ра ка то съд по оби чайно то 
местопре би ва ва не на от вет ни ка и на взиска те ля (чл. 3, б. „а“ и 
б. „б“ от Регламент 4/09). По от но ше ние на при ло жи мо то пра во 
съ дът приема, че в слу чая бъл гар ско то пра во е при ло жи мо на ос-
но ва ние чл. 15 от Регламента. Нормата препра ща към Хагския 
про то кол, кой то в чл. 3 уреж да при ло жи мо то пра во – то ва е пра-
во то на дър жа ва та по оби чайно то местопре би ва ва не на кре ди то-
ра – в слу чая от вет ни ци те по иско ве те. Съдът оста вя без ува же-
ние от во да за не под ве дом ст ве ност. Решението е уда чен при мер за 
пра вил но то при ло же ние на нор ми те на Регламент 4/09 при опре-
де ля не на ком пе тент ния съд и при ло жи мо то пра во по де ло за из-
дръж ка с меж ду на ро ден еле мент.

Решение № 778/28.05.2015 г. на Районния съд – Плевен, по 
гр. д. № 912/2015 г.

По по со че но то де ло е де по зи ра на мол ба от майка та, в ка-
чест во то ѝ на за ко нен пред ста ви тел на де те то, за опре де ля не на 
по-ви сок раз мер на из д ръж ка. Основание за за веж да не то ѝ са из-
ми на лият про дъл жи те лен пе риод от вре ме (с ре ше ние по гр. д. 
№ 141/2007 г. на Районния съд – Кнежа, от вет ни кът е осъ ден да 
запла ща на де те то си ме сеч на из д ръж ка в раз мер на 50 лв., счи та-
но от 1.11.2007 г.) и настъ пи ла та про мя на на об стоятел ст ва та от 
мо мен та на опре де ля не на пред ход на та из д ръж ка. И от вет ни кът, 
и ище цът са бъл гар ски граж да ни, но към мо мен та на се зи ра не на 
съ да ище цът (кредиторът) е с оби чай но местопре би ва ва не в 
Кралство Испания. Българският съд опре де ля ком пе тент ност та 
си на ос но ва ние чл. 3, б. „а“ от Регламент № 4 – forum habitationis 
debitoris. Относно при ло жи мо то пра во съ дът пра вил но съ обра зя-
ва чл. 4, пар. 3 от Хагския про то кол – (спе циал на нор ма в пол за на 
ня кои кредитори), ко га то кре ди то рът е се зи рал ком пе тент ния 
ор ган на дър жа ва та по оби чай но местопре би ва ва не на длъж ни-
ка, се при ла га пра во то на се зи ра ния съд – в слу чая бъл гар ско то 
пра во. Първо – кре ди то рът по де ло то по па да в об хва та на ли ца та, 
за които нор ма та се от на ся – за дъл же нието за из д ръж ка е от ро ди-
тел спря мо не го во то де те. Второ – се зи ра ният ор ган при над ле жи 
на дър жа ва та по оби чайно то място на пре би ва ва не на длъж ни ка – 
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България. Трето – произ вод ст во то е за поч на то от кре ди то ра, той 
е из брал ком пе тент ния съд по оби чайно то местопре би ва ва не на 
длъж ни ка, т.е. бъл гар ския съд. Поради на ли чието и на три те фак-
та съ дът с пра во поста но вя ва, че по де ло то се обос но ва ва при ло-
же нието на чл. 4, пар. 3 от Протокола и след ва да се при ло жи 
имен но та зи нор ма и въз ос но ва на привръз ка та ѝ – бъл гар ско то 
пра во.

Решение IV-25/03.04.2018 г. на Окръжния съд – Бургас, по 
въз зив но гр. д. № 314/2018 г.

В по со че но то ре ше ние се раз глеж да жал ба от майка та и за-
ко нен пред ста ви тел на де те то сре щу ре ше ние на пър воин стан-
цион ния съд в гр. Несебър, кой то от хвър ля иска за су ма та над 200 
евро ме сеч на из д ръж ка от ба ща му до пре тен ди ра ния раз мер от 
240 евро. Основният ар гу мент на въз зив на та стра на е от нос но 
при ло же нието на ма те риал ния за кон съ образ но чл. 3, ал. 1 от 
Хагския про то кол от 23.11.2007 г. във вр. с чл. 15 от Регламент 
№ 4/2009 г., спо ред кой то при ло жи мо то пра во е то ва на Федерална 
република Германия – чл. 1612а, пар. 1, изр. 2 и 3 от Гражданския 
ко декс, и Дюселдорфската табли ца11, съ гласно които ми ни мал-
ният раз мер на из д ръж ка та е 364 евро на ме сец. Бащата пре би ва-
ва в Република България, но де те то жи вее в Германия, къ де то е и 
оби чайно то му местопре би ва ва не. Съдът пра вил но пре це ня ва, че 
съглас но чл. 15 от Регламент № 4/2009 г. при ло жи мо то пра во се 
опре де ля в съ от ветст вие с Хагския про то кол от 23.11.2007 г. от-
нос но при ло жи мо то пра во към за дъл же нията за из д ръж ка в дър-
жа ви те членки и след ва да се при ло жи нор ма та на чл. 3, т. 1 от 
Протокола – за дъл же нията за из д ръж ка се уреж дат от пра во то на 
дър жа ва та по оби чайно то място на пре би ва ва не на кре ди то ра, ос-
вен ако в Протокола е пред ви де но дру го. Съдът поста но вя ва, че 
за дъл же нието за из д ръж ка на ба ща та спря мо ма ло лет но то му де-
те след ва да се уре ди от пра во то на дър жа ва та на оби чай но 
местопре би ва ва не на де те то – от гер ман ския за кон. Съобразно 
ак ту ал ния ва риант (от 1.01.2018 г.) на Дюселдорфската табли ца 

11 Налична на ин тер нет ад рес: https://steuerschroeder.de/D%C3%BCsseldorfer- 
Tabelle.html?gclid=EAIaIQobChMI05_riNPQ7AIVh-FRCh2XCwtnEAMYASAAE 
gKhNvD_BwE#Tabellen (послед но по се те на на: 20.10.2020 г.)
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при чист до ход до 1900 евро на дъл жа щия из д ръж ка де те на въз-
раст до 5 го ди ни се нуж дае от сред ст ва за из д ръж ка та си в раз мер 
от 880–1080 евро, а дъл жа щият из д ръж ка дъл жи та ка ва в ми ни-
ма лен раз мер от 348 евро. Доколкото табли ца та приема за ми ни-
ма лен до ход до 1900 евро, без да по соч ва ми ни мал ния раз мер, в 
кон тек ста на раз съж де нията на пър воин стан цион ния съд въз зив-
ният съд приема, че не за ви си мо от раз ме ра на до хо да, по лу ча ван 
от от вет ни ка, ако съ щият е по-ни сък от 1900 евро, той след ва да 
запла ща из д ръж ка в ми ни ма лен раз мер от 348 евро. Но тъй ка то 
пре тен цията е за запла ща не на 240 евро – по-ни сък от гор ния раз-
мер, съ ща та е ува же на из ця ло. Първоинстанционното ре ше ние в 
от хвър ли тел на та му част е обя ве но за непра вил но и не за ко но съ-
образ но и е от ме не но, ка то вместо не го се поста но вя ва дру го, с 
което искът е ува жен в пъ лен раз мер.

Това ре ше ние е до бър при мер за пра вил но то при ла га не от 
бъл гар ски те съ ди ли ща на чуж до то пра во – пра во то по оби чайно-
то местопре би ва ва не на де те то. По то зи на чин се спаз ва прин ци-
път за закри ла на най-вис ши те ин те ре си на де те то.

3. Ïðèçíàâàíå è èçïúëíåíèå íà ðåøåíèÿòà çà èçäðúæêà
За уред ба та на приз на ва не то и изпъл не нието по ре ше ния за 

из д ръж ка по Регламент 4/09 е характерно, че дър жа ви те членки 
се раз де лят на две ка те го рии – об вър за ни и не об вър за ни от 
Хагския про то кол от 2007 г. за при ло жи мо то пра во. За дър жа ви те 
членки, об вър за ни от Протокола, ек зек ва ту ра та се пре махва на-
пъл но съглас но чл. 17, пар. 1 от Регламента: 1. Решение, поста-
но ве но в дър жа ва членка, об вър за на от Хагския про то кол от 
2007 г., се приз на ва в дру га дър жа ва членка, без да се изиск ва 
как ва то и да би ло про це ду ра и без да е въз мож но да се оспо ри 
не го во то приз на ва не. 2. Решение, поста но ве но в дър жа ва 
членка, об вър за на от Хагския про то кол от 2007 г., което под ле-
жи на изпъл не ние в та зи дър жа ва, е изпъл ня емо в дру га дър жа-
ва членка, без там да е не об хо ди ма декла ра ция за изпълняе-
мост. За це ли те на изпъл не нието чл. 20 от Регламента уреж да 
документите, които мо ли те лят тряб ва да пред ста ви пред съ от вет-
ния ком пе тен тен ор ган в дър жа ва та по изпълнение, а именно: 
пре пис на решението, из вле че ние от решението и по целесъоб-
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разност – документ, кой то пра ви опис на просро че ни те пла ща ния 
и по соч ва датата, на която е из вър ше но изчислението; тран сли те-
ра ция или пре вод на съ дър жа нието на из вле че нието на ре ше нието 
на офи циал ния език на дър жа ва та членка по изпъл не ние, или ако 
в та зи дър жа ва членка съ щест ву ват ня кол ко офи циал ни ези ка – 
на офи циал ния или на един от офи циал ни те ези ци на съ деб но то 
произ вод ст во на място то, къ де то е поиска но изпъл не нието 
(Приложение I от Регламента). Съгласно чл. 627б, ал. 1 на бъл гар-
ския Граждански про це су ален ко декс (ГПК)12 мол ба та за из да ва-
не на изпъл ни те лен лист въз ос но ва на до ку мен ти те по чл. 20 от 
Регламент (ЕО) № 4/2009 се по да ва пред окръж ния съд по 
постоян ния ад рес на длъж ни ка или по местоизпъл не нието.

Разпореждане от 10.06.2016 г. на Окръжния съд – Габрово, 
по гр. д. № 20/2016 г.

Делото е обра зу ва но за приз на ва не и до пуска не на изпъл не-
ние на съ деб но ре ше ние № 175/2013 г. на съ да в гр. Палми, 
Италия, от 25.10.2013 г. за при съ де на из д ръж ка в пол за на ма ло-
лет но то дете, ита лиан ски граж да нин. В мол ба та се опис ва ре ше-
нието на ита лиан ския съд, ка то се посочва, че ба ща та след ва да 
пла ща на де те то до 10-о число на все ки ме сец су ма та от 200 евро. 
В мол ба та се посочва, че постоян ният и настоящият ад рес на ба-
ща та е в на се ле но място на те ри то рията на об щи на Севлиево. 
Към мол ба та е при ло жен изиску емият до ку мент съглас но чл. 20, 
ал. 1 от Регламент (ЕО) № 4/2009, за ве рен пре вод от ре ше нието 
от 25.10.2013 г. на съ да в гр. Палми, Италия, за ве ре но в гр. Палми 
на 29.10.2013 г. от зам.-про ку рор на републиката. От при ло же но-
то ре ше ние се уста но вя ва, че е поста но ве но спо де ле но по пе чи-
тел ст во над ма ло лет но то де те от стра на на ро ди те ли те, ка то де те-
то е наста не но при майка та; поста но ве но е ба ща та да пла ща на 
де те то до 10-о число на все ки ме сец су ма та от 200 евро. Предста-
вено е изиску емо то по чл. 20, ал. 1, б. „б“ от Регламента из вле че-
ние от решението, из да де но от ком пе тент ния ор ган на дър жа ва та 
членка по произход, с по мощ та на стан дар т ния фор му ляр по 
обра зец в Приложение I в пре вод на бъл гар ски език съглас но 

12 Обн., ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г.
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чл. 20, т. 1, б. „г“ от Регламента. Приложение I е из гот ве но от съ-
да в гр. Палми, Италия, ка то в съ що то са по со че ни ин ди ви ду али-
зи ра щи дан ни за ище ца и от вет ни ка (соб ст ве но и фа мил но име, 
да та на раждане, адрес), раз ме рът на при съ де на та издръжка, 
която след ва да се пла ща до 10-о число на все ки месец; на чал на та 
дата, от която се дъл жи та зи из д ръж ка – 28.10.2013 г.; опис на 
просро че ни те пла ща ния – от 28.10.2013 г. до 28.04.2016 г. в раз-
мер на 6200 евро. При та ка пред ста ве ни те до ка за тел ст ва съ дът 
на ми ра, че са на ли це пред постав ки те на чл. 627б ГПК. Молбата 
за из да ва не на изпъл ни те лен лист въз ос но ва на вляз ло то в си ла 
съ деб но ре ше ние на ита лиан ски съд за из д ръж ка е ос но ва тел на и 
съ дът я ува жа ва. Окръжният съд в гр. Габрово приз на ва и до пуска 
изпъл не нието на съ деб но ре ше ние № 175/2013 г. на съ да в 
гр. Палми, Италия, от 25.10.2013 г. за при съ де на из д ръж ка в пол-
за на ма ло лет но то де те.

Разпореждане на Окръжния съд – Ямбол, от 7.03.2018 г. по 
гр. д. № 72/2018 г.

Аналогично на пред ход но то раз гле да но дело, иска не то по 
то ва де ло е за из да ва не на изпъл ни те лен лист въз ос но ва на съ-
деб но решение, поста но ве но на 21.06.2013 г. по де ло № 323/2012 г. 
на ра йо нен съд в гр. Мадрид, Испания, дейст ващ ка то пър воин-
стан ционен съд, с което ба ща та на де те – бъл гар ски гражданин, с 
постоянен ад рес в Република България, е осъ ден да запла ща ме-
сеч на из д ръж ка на ма ло лет на та си дъ ще ря в раз мер на 150 евро, 
счи та но от 21.06.2013 г., пла ти ма чрез майка та и за ко нен пред ста-
ви тел на де те то до 5-о число на те ку щия ме сец. Съгласно чл. 627б 
ГПК мол ба та е по да де на пред окръж ния съд по постоян ния ад рес 
на от вет ни ка. Всички изиску еми до ку мен ти по чл. 20 от Регламент 
4/09 са пред ста ве ни. Съдът пра вил но приз на ва и до пуска изпъл-
не нието на съ деб но то ре ше ние на испан ския съд, ка то поста но вя-
ва да се из да де изпъл ни те лен лист от нос но ме сеч ния раз мер на 
из д ръж ка та.

В съ щия сми съл е и Разпореждането от 12.11.2018 г. на 
Окръжния съд – Сливен, по гр. д. № 489/2018 г., с което се 
поста но вя ва из да ва не на изпъл ни те лен лист въз ос но ва на вляз ло 
в си ла ре ше ние на Районния съд – гр. Шевче, Полша.
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Налице е и ана ло гич но Разпореждане от 12.06.2020 г. на 
Окръжния съд – Варна, по гр. д. № 1209/2020 г., с което се 
поста но вя ва из да ва не на изпъл ни те лен лист въз ос но ва на вляз ло 
в си ла ре ше ние на Районния съд – гр. Оулу, Финландия. По то ва 
де ло длъж ник на из д ръж ка та е майката, а взиска те ли – две те ѝ де-
ца.

За ре ше ния на съд на дър жа ва членка, не об вър за на от 
Хагския про то кол (та ки ва са Дания и Обединеното крал ст во към 
м. ок том ври 2020 г.), приз на ва не то е от но во, без да се изиск ва 
как ва то и да би ло про це ду ра (чл. 23 от Регламент 4/09). Привеж-
дането в изпъл не ние на ре ше ние в дру га дър жа ва членка се оси-
гу ря ва чрез мол ба на вся ка заин те ре со ва на стра на до ком пе тент-
ния ор ган в дър жа ва та по изпъл не ние (чл. 26 от Регламент 4/09). 
Представя се пред не го фор му ляр по обра зец (чл. 28 и Приложе-
ние II от Регламент 4/09). Уредбата на ГПК за до пуска не на 
изпъл не нието на ре ше ния, поста но ве ни в дър жа ва членка, която 
не е об вър за на от Хагския про то кол от 2007 г., се съ дър жа в 
чл. 627в ГПК – мол ба та за до пуска не на изпъл не нието на съ деб но 
ре ше ние или на друг акт, поста но вен в дър жа ва – членка на 
Европей ския съ юз, която не е об вър за на от Хагския про то кол от 
2007 г., се по да ва до окръж ния съд по постоян ния ад рес на длъж-
ни ка, по не го во то оби чай но местопре би ва ва не или по местоизпъл-
не нието. Препис от мол ба та за връч ва не на длъж ни ка не се пред-
ста вя. Съдът раз глеж да мол ба та в закри то за се да ние. В разпо реж-
да не то, с което се ува жа ва мол ба та, съ дът опре де ля при ло жи мия 
срок за об жал ва не по чл. 32, § 5 от Регламент (ЕО) № 4/2009. Не 
се до пуска пред ва ри тел но изпъл не ние на разпо реж да не то, с което 
се ува жа ва мол ба та. В разпо реж да не то, с което се ува жа ва мол ба-
та, съ дът се произ на ся и по иска ни те привре мен ни и обезпе чи тел-
ни мер ки. Разпо реждането по до пуска не то има зна че нието на ре-
ше ние, поста но ве но в исков про цес. Разпореждането под ле жи на 
въз зив но об жал ва не пред Софийския апе ла ти вен съд при усло-
вията и по ре да на чл. 32 от Регламент (ЕО) № 4/2009. Решението 
на Софийския апе ла ти вен съд под ле жи на ка са цион но об жал ва не 
пред Върхов ния ка са ционен съд.

Уредбата по Регламента за приз на ва не и изпъл не ние на ре-
ше ния, поста но ве ни в дър жа ва членка, не об вър за на от Хагския 
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протокол, се при ла га и за ре ше ния, поста но ве ни в дър жа ви те 
членки пре ди да та та на при ла га не на Регламента, ко га то след та-
зи да та са поиска ни приз на ва не и декла ра ция за изпъл ня емост 
(чл. 75, пар. 2, б. „а“ от Регламент 4/09); как то и за ре ше ния, 
поста но ве ни след да та та на при ла га не на Регламента в ре зул тат 
на от кри ти пре ди та зи да та произ вод ст ва, до кол ко то те зи ре ше-
ния по па дат в при лож но то по ле на Регламент (ЕО) № 44/2001 за 
це ли те на приз на ва не то и изпъл не нието (чл. 75, пар. 2, б. „б“ от 
Регламент 4/09).

Определение № 404/03.02.2015 г. на Окръжния съд – Варна, 
по гр. д. № 99/2015 г.

Производството е по ре да на чл. 627б и 627в ГПК във вр. с 
чл. 75, ал. 2, б. „а“ от Регламент (ЕО) № 4/2009 г. Търси се при-
зна ва не и изпъл не ние на съ деб но ре ше ние по съ деб но то де ло 
№ 92473/FA RK 09-325/29.07.2009 г., поста но ве но на 29.07.2009 г. 
от съ да в гр. Рурмонд, Кралство Нидерландия – дър жа ва – членка 
на ЕС, и изпъл ни мо пре ди да та та на при ла га не на Регламент (ЕО) 
№ 4/2009 (при ло жим от 18.06.2011 г.). Поради то ва и в съ от ветст-
вие с разпо ред ба та на чл. 75, § 2, б. „а“ от Регламента, при ло жим 
е раз дел 2-ри от гла ва IV, от но сим към ре ше ния, поста но ве ни в 
дър жа ва членка, която не е об вър за на от Хагския про то кол от 
2007 г., и раз дел 3-ти от гла ва IV, уреж дащ об щи те разпо ред би за 
всич ки ре ше ния. Компетентен да раз гле да де ло то е окръж ният 
съд по постоян ния ад рес на длъж ни ка или по местоизпъл не нието. 
От пред ста ве ни те по де ло то до ка за тел ст ва по без спо рен на чин се 
уста но вя ва, че длъж ни кът – ба ща на ма ло лет но то де те, е ед но ли-
чен соб ст ве ник на тър гов ско дру жест во, т.е. на те ри то рията на 
Република България при те жа ва иму щест во, от което взиска те лят 
мо же да се удовлет во ри, и е на ли це ин те рес от изпъл не нието на 
поста но ве но то в дър жа ва та по произ ход ре ше ние. Молбата е до-
пусти ма, по да де на е пред ком пе тент ния съд, прид ру же на е с не-
об хо ди ми те при ло же ния по чл. 28, ал. 1 от Регламент (ЕО) 
№ 4/2009 г. Въз ос но ва на събра ни те до ка за тел ст ва съ дът на ми ра, 
че мол ба та е ос но ва тел на, приз на ва и до пуска изпъл не нието на 
ре ше ние по съ деб но де ло № 92473/FA RK 09-325/29.07.2009 г., 
поста но ве но от ни дер лан д ския съд.
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4. Çàêëþ÷åíèå
В настоящо то из след ва не бе ше просле де на част от прак ти ка-

та на бъл гар ски те съ ди ли ща по при ло же нието на Регламент 4/09. 
Въз ос но ва на всич ки про уче ни съ деб ни ак то ве мо же да се заклю-
чи, че:

1. Уредбата по Регламента от нос но опре де ля не на ком пе-
тен тен съд, при ло жи мо пра во и приз на ва не и изпъл не ние на 
ре ше ния за из д ръж ка се поз на ва добре и се при ла га без 
затруд не ния от бъл гар ски те пра во раз да ва тел ни ор га ни;

2. Познава се и прак ти ка та на СЕС, свър за на с Регла-
мента13;

3. Приложението се из вър ш ва при спаз ва не на прин ци-
пи те за закри ла на най-вис ши те ин те ре си на де те то и на нуж-
даещия се от из д ръж ка.

13 Решение на СЕС по Регламента е ана ли зи ра но в: Касева, Е. Решение на 
СЕС по де ло C-184/14, А v. В от 16 юли 2015 г. – ут вър ж да ва не прин ци па за 
закри ла вис шия ин те рес на де те то в Регламент (ЕО) № 4/2009. – Общество и 
пра во, 2017, № 4, 116–121.


