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Предложения за промени в проекта на  

Семеен кодекс 

 

§ 1. В чл. 155 да се направят следните изменения и допълнения: 

 

     1. Да се създаде нова ал. 4 със следното съдържание: 

 “(4) Размерът на месечната издръжка се определя по съдебен ред и не може да 

бъде по–малък от 40 на сто от нетния размер на минималната работна заплата, 

определена със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година.” 

 2. Досегашните ал. 4 и 5 от проекта да станат съответно ал. 5 и 6. 

 

§ 2. Член 156 да се измени по следният начин: 

“Чл. 156  Родителите дължат издръжка и на своите навършили пълнолетие деца, 

ако последните не могат да се издържат от доходите си или от използване на 

имуществото си, когато учат редовно в средни, полувисши и висши учебни 

заведения за предвидения срок на обучение, до навършване на 20-годишна възраст 

при обучение в средни и на 25-годишна възраст при обучение в полувисши или 

висши учебни заведения.” 

 

§ 3. В чл. 163 да се направят следните изменения и допълнения:  

1. Предложеният в проекта текст на чл. 163 да стане ал. 1. 

2. Да се добави нова ал. 2 със следното съдържание: 

“(2) Исковете за издръжка и нейното увеличение се разглеждат по реда на глава 

двадесет и пета "Бързо производство" на Гражданския процесуален кодекс.” 

 

 



§ 4. Член 165, ал. 1 да се измени по следният начин:  

“Чл. 165. (1) Държавата изплаща присъдената на български гражданин издръжка 

за сметка на неизправния длъжник български гражданин в размер, определен в 

съдебното решение, но не повече от размера, определян ежегодно със Закона за 

държавния бюджет на Република България.” 

 

§ 5. Параграф 7, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби текста  

да се измени по следният начин: 

 

“§ 7. (1) До определяне със Закона за държавния бюджет на Република България 

за съответната година на размера на присъдената издръжка по чл. 165, ал. 1 

държавата изплаща за сметка на неизправния български гражданин присъдена 

издръжка в размер, определен със съдебното решение, но не повече от нетния размер 

на минималната работна заплата, определена със Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година.” 

 2



 

М  О  Т  И  В  И 
 

към предложенията за промени в проекта на Семеен кодекс 
 
 

Предложенията за промени в проекта на Семеен кодекс са продиктувани 

от необходимостта за изготвянето на ясни норми и недвусмислени правила, целящи 

гарантиране на интересите на децата в случаите, когато следва да им бъде изплащана 

издръжка. 

Предвиждането на разпоредби, установяващи минимален праг на размера 

на издръжката, са продиктувани от следните съображения: при сега действащия 

Семеен кодекс минималният и максимален размер на издръжка е определен в 

подзаконов нормативен акт – постановление на Министерски съвет. В проекта не е 

налице препращане. С оглед гарантиране интересите на децата и при наличието но 

противоречива съдебна практика се налага посочване в изрична разпоредба от 

проекта на нов Семеен кодекс на минимален размер на издръжката на 

ненавършилите пълнолетие деца. Отразявайки целите, които кодекса преследва, а 

именно обобщаване на нормите, уреждащи определен кръг обществени отношения в 

един законодателен акт, фиксирането на минимален праг на месечната издръжка като 

процент от нетната минимална работна заплата (40 на сто), а не като твърда сума, 

предоставя и възможност за прилагането на тази норма трайно и независимо от 

измененията в икономическите показатели посредством ежегодното актуализиране 

на минималната работна заплата за страната чрез Закона за държавния бюджет за 

съответната година. 

Направено е предложение, заимствано от действащия Семеен кодекс, по 

отношение на горната граница на възрастта на навършилите пълнолетие деца, за 

които родителите дължат издръжка. Целта е да се предостави  възможност децата да 

продължат образованието си и да се гарантира поне минималната им издръжка за 

времето на обучението им. 

Предвидена е разпоредба, заимствана също от действащия Семеен кодекс, 

в съответствие с която исковете за увеличение на издръжката да се разглеждат по 
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реда на бързото производство предвидено в Гражданския процесуален кодекс, с 

което се цели определянето и актуализирането на размера на издръжката да 

преминава през по-кратка съдебна процедура. 

Във връзка с необходимостта от постигане на недвусмисленост на 

правната уредба са направени предложения за изменение и допълнение на 

определени разпоредби. В този смисъл предложението за изменение в текста на чл. 

165, ал. 1 е мотивирано от възможността при използването на изразът "максималния 

размер" да се получи двусмислие и неправилно да се достигне до заключението, че 

по принцип максималният размер на издръжката се определя ежегодно със Закона за 

държавния бюджет за съответната година. 

Направено е предложение за изменение и допълнение на текста на 

параграф 7 от Преходните и заключителни разпоредби, чиято цел е отново 

избягването на двусмислие по отношение на правните норми. С оглед гарантирането 

на интересите на децата е предложено определянето на дължимата от държавата 

издръжка до определянето й със Закона за държавния бюджет да бъде процент от 

нетната минимална работна заплата, тъй като минималната работна заплата се 

актуализира всяка година. 
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