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Арбитражно споразумение

Arbitration Agreement

Чл. 19. (1) Страните по имуществен
спор могат да уговорят той да бъде
решен от арбитражен съд, освен ако
спорът има за предмет вещни права или
владение върху недвижим имот,
издръжка или права по трудово
правоотношение или е спор, по който
една от страните е потребител по
смисъла на § 13, т. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за защита на
потребителите.
(2) Арбитражът може да има седалище в
чужбина, ако една от страните има
обичайно местопребиваване, седалище
според устройствения си акт или
местонахождение на действителното си
управление в чужбина.

Art. 19. (1) The parties to a property
dispute may agree the dispute be settled by
an arbitration court, unless the subjectmatter of the dispute is in-rem rights or
possession of a real-estate, alimony or
employment relationship or in case one of
the parties to the dispute is a consumer
within the meaning of § 13, item 1 of the
Supplementary Provisions of the Consumer
Protection Act.

Изпълнителни основания
Чл. 404. Подлежат на принудително
изпълнение:
1. [...] решенията и определенията на
арбитражните съдилища и сключените
пред тях спогодби по арбитражни дела;
3. [....] решенията на чуждестранните
арбитражни съдилища и сключените
пред тях спогодби по арбитражни дела,
по които е допуснато изпълнение на
територията на Република България.

Grounds for Enforcement
Art. 404. The following acts are subject to
coercive enforcement:
1. […] the awards and rulings of the
arbitration courts, as well as the settlements
reached within the arbitration proceedings;
3. […] the awards of the foreign arbitration
courts, as well as the settlements reached
before such courts in arbitration
proceedings, which have been admitted to
enforcement on the territory of the
Republic of Bulgaria.

Производство
по
изпълнителен лист

издаване

(2) The arbitration may be seated abroad if
one of the parties has its habitual residence,
seat according to its statutory acts or place
of actual management abroad.

на Proceeding for Issuing of Writ of
Execution
1

Чл. 405. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2017
г.) (1) Изпълнителен лист се издава по
писмена молба въз основа на някой от
посочените в чл. 404 актове. Препис от
молбата не се връчва на длъжника.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2017 г.) Молбата
въз основа на решенията на местните
арбитражни съдилища и сключените
пред тях спогодби по арбитражни дела
се подава в окръжния съд, в района на
който е постоянният адрес или
седалището на длъжника.

Art. 405. (Last Amendment - SG No.
8/2017) (1) A writ of execution is issued
upon a written petition on the basis of any
of the acts specified in Art. 404. A copy of
the petition shall not be served on the
debtor.
(3) (Last Amendment - SG No. 8/2017) A
petition based on the awards of the
domestic arbitration courts and the
settlements reached before such courts in
arbitration proceedings are submitted with
the district court where the permanent
address or the seat of the debtor is.

(4) Съдът
по
допускането
на
изпълнението издава изпълнителен лист
въз основа на актовете по чл. 404, т.
2 и 3. Изпълнителният лист, издаден въз
основа на актовете по чл. 404, т. 3, не се
предава на кредитора, докато решението
по допускането на изпълнението не
влезе в сила.

(4) The court competent to admit the
enforcement issues a writ of execution on
the basis of the acts under Art. 404, items 2
and 3. A writ of execution issued on the
basis of the acts under Art. 404, item 3 is
not delivered to the creditor before the
judgment on admitting the enforcement
enters into force.

(5) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2017 г.) Съдът
отказва издаване на изпълнителен лист
въз основа на нищожни по смисъла
на чл.
47,
ал.
2 от Закона
за
международния
търговски
арбитраж решения.

(5) (New - SG No. 8/2017) The court
refuses to issue a writ of execution based on
arbitration awards which are null and void
within the meaning of Art. 47, Para 2 of Тhe
International Commercial Arbitration Act.
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