ПРОЕКТ!
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС
(Обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74 и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82 от
2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 24 и 101 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ накрая се добавя ,,или до изтичането на една година от
узнаване на обстоятелствата, обуславящи оспорването, но не по-късно от навършване на
пълнолетие, като съдът взема предвид най-добрия интерес на детето.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Детето може да оспори бащинството от навършването на четиринадесетгодишна
възраст до една година от навършването на пълнолетие.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори
бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск
задължително се съединява с иск за установяване на произход.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Страна по исковете за оспорване на бащинство може да бъде и лицето, което
твърди, че е биологичен баща.“
§ 3. В чл. 65, ал. 2 след думите ,,Дирекция „Социално подпомагане“ се добавя ,,и
съответната окръжна прокуратура‘‘.
§ 4. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: „Дирекция „Социално подпомагане“ по
настоящия адрес на детето може да оспори припознаването чрез възражение по същия ред,
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ако е в най- добър интерес на детето по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба
на Закона за закрила на детето“, а изречение второ става изречение трето.
2. Алинея 5 се изменя така:
,,(5) Извън случаите по ал. 1 и 4 припознаването може да бъде оспорено от всяко
лице, което твърди, че е родител на припознатия, чрез иск, предявен в едногодишен срок от
узнаването на припознаването. Този иск задължително се съединява с иск за установяване
на произход.“
3. Създава се ал. 6:
,,(6) Когато интересите на детето го налагат, припознаването може да бъде оспорено
и от прокурора чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му. Като ответници
се призовават припозналият, припознатият и другият родител.“
ПРЕХОДНА РАЗПОРЕДБА
§ 5. За припознавания, извършени след 1 октомври 2009 г. до влизане в сила на този
закон, срокът по чл. 66, ал. 5 тече от влизането на закона в сила.
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