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Bulgaria
Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)
Instanţele din Bulgaria şi alte autorităţi au competenţă internaţională atunci când reclamantul sau solicitantul este un resortisant bulgar sau o persoană
juridică înmatriculată pe teritoriul Republicii Bulgaria [articolul 4 alineatul (1) punctul (2) din Codul de drept internaţional privat].
Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39
Cererea de constatare a caracterului executoriu al unei decizii judiciare sau al unui alt act emis în alt stat membru al Uniunii Europene va fi înaintată instanţei
regionale (okrazhen sad) [articolul 623 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].
Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)
Ordonanţa poate face obiectul unei căi de atac introduse la Curtea de apel din Sofia [articolul 623 litera (b) prima teză din Codul de procedură civilă].
Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44
Decizia Curţii de Apel din Sofia poate fi atacată în continuare în faţa Curţii supreme de casaţie [articolul 623, alineatul (6), a doua teză din Codul de
procedură civilă].
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