
РАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 
Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г. 
 
(екстракт) 
 
Разглеждане на делото 
Подготовка на делото в закрито заседание 
Чл. 140. (1) След като провери редовността и допустимостта на предявените искове, 
както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с 
определение по всички предварителни въпроси и 
по допускане на доказателствата. 
(2) Когато в отговора са предявени насрещни искания, съдът може да се произнесе 
по тях и по допускането на някои от доказателствата в първото заседание по делото.  
(3) Съдът насрочва делото в открито заседание, за което призовава страните, на 
които връчва препис от определението по ал. 1. Съдът може да съобщи на страните 
и проекта си за доклад по делото, както и да 
ги напъти към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. 
 
Задължения на председателя  
 
Съдебна спогодба 
Чл. 234. (1) За всяка спогодба, която не противоречи на закона и на добрите нрави, се 
съставя протокол, който се одобрява от съда и се подписва от него и от страните. 
(2) Когато прокурорът участва като страна в делото, съдът одобрява спогодбата, след 
като вземе и неговото мнение. 
(3) Съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и не подлежи на 
обжалване пред по-горен съд. 
(4) Когато спогодбата се отнася само за част от спора, съдът продължава 
разглеждането на делото за неспогодената част. 
 
Разглеждане на делото 
Чл. 321. (1) В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните 
трябва да се явят лично. При неявяване на ищеца без уважителни причини 
производството се прекратява. 
(2) След разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на 
исковата молба съдът е длъжен отново да напъти страните към медиация или друг 
способ за доброволно уреждане на спора. 
(3) Ако страните постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за 
доброволно уреждане на спора, делото се спира. 
(4) Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-
месечен срок. 
Ако такова искане не бъде направено, делото се прекратява. 
(5) Когато се постигне споразумение, в зависимост от съдържанието му делото или се 
прекратява, или се преминава към производство за развод по взаимно съгласие. 
(6) Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация или друг способ 
за доброволно уреждане на спора, разглеждането на делото продължава. 
 


