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ÎÒÍÎÑÍÎ ÎÒÐÀÆÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÇÀ 
ÒÅÊÓÙÀ ÑÌÅÒÊÀ ÏÐÈ ÍÀËÀÃÀÍÅ ÍÀ ÇÀÏÎÐ 
ÂÚÐÕÓ ÂÇÅÌÀÍÅ ÍÀ ÑÒÐÀÍÀ ÏÎ ÑÄÅËÊÀÒÀ

Áëàãîé Çëàòàíîâ*

С до го во ра за те ку ща смет ка меж ду две ли ца, по не ед но то от 
които е тър го вец, мо же да се уго во ри взе ма нията и за дъл же нията, 
по ро де ни от взаим ни те им от но ше ния, да се во дят в ед на смет ка, 
която се приключ ва пе риодич но. Дискусионният въпрос, кой то 
въз ник ва в прак ти ка та (съ деб на, ар битраж на, до го вор на и счето-
водна), е до пусти мо ли е по ся га не по изпъл ни те лен ред на от дел-
ни взе ма ния, за пи са ни (отнесени) в кон то ко рент на та смет ка. 

Характерът на постоян ни те или пе риодич ни те биз нескон-
так ти меж ду стра ни те по до го во ра за те ку ща смет ка (кон то ко-
рент ния договор) пов ди га ре ди ца прав ни пробле ми, които са ре-
зул тат от ком плек с но то (синергичното) въз дейст вие на та зи тър-
гов ска сдел ка, из рич но уре де на в глава XXVIII на Търговския за-
кон (ТЗ). Договорът за те ку ща смет ка е със зна чи мо при ло же ние 
в прак ти ка та. Контокорентът пред ла га гъв ка ви и ра ционал ни раз-
чет но-кре дит ни раз ре ше ния за раз ви тието и улес ня ва не то на тър-
го вията. Договорът за те ку ща смет ка е прав на фор ма на кре дит-
ни те и раз чет ните от но ше ния меж ду тър гов ци те. Възникват per 
usum ре ди ца важ ни и слож ни въпро си, на които не мо же да се на-
ме ри от го вор в за ко на. Особено мно го пробле ми съз да ва по ло же-
нието, ко га то кре ди тор на ед на от стра ни те по кон то ко рен та въз-
на ме ря ва да из вър ш ва при ну ди тел но изпъл не ние. 

Тази ста тия има за цел да да де мо ти ви ран от го вор на про ти-
во ре чи во ре ша ва ния в бъл гар ска та тър гов скоправ на док три на и 
прак ти ка въпрос от нос но дейст вието и отра же нието на до го во ра 
за те ку ща смет ка при на ла га не то на за пор1 вър ху взе ма не на 
стра на по кон то ко рен та. В нея ак цен ти рам вър ху науч на та диску-
сион ност и прак ти ческа та при ло жи мост на раз глеж да ния въпрос. 

* Адвокат, син дик и ар би тър от Велико Търново, док тор по граж дан ско и се-
мей но пра во, асистент по тър гов ско пра во към ка тед ра „Частноправни науки“ 
при Юридическия фа кул тет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

1 Вж. и Хаджиев, Ал. Търговски ен цикло пе ди чен реч ник. С., 1930, 170–171. 
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Надявам се ста тията да пре диз ви ка об съж да ния, които да до ве дат 
до гра див ни ре зул та ти. Надявам се съ що тя да е по лез на за сту-
ден ти те, прак ти ку ва щи те юристи и пред ста ви те ли те на биз не са 
за изяс ня ва не то на важ ния и спо рен тър гов скопра вен проблем, 
пред мет на из след ва не в раз ра бот ка та. По то зи на чин искам да 
из ка жа и своята сър деч на бла го дар ност и приз на тел ност към 
моите учи те ли проф. д. ю. н. Георги Стефанов и проф. д-р Янка 
Тянкова за тех ния научен, пре по да ва тел ски и чо веш ки при мер. 

Дискусионният и де ли ка тен въпрос е до пусти мо ли е по ся га-
не по изпъл ни те лен ред на от дел ни взе ма ния, за пи са ни (отне-
сени) в кон то ко рент на та смет ка. По мое мне ние от го во рът не 
след ва да бъ де ут вър ди те лен. 

Включването на взе ма нията (и задълженията) в кон то ко-
рент на та смет ка во ди до аб со лют на не въз мож ност (недопусти-
мост) те да бъ дат за по ри ра ни впослед ст вие от кре ди тор на стра на 
по до го во ра за те ку ща смет ка. Това на прак ти ка оз на ча ва, че вед-
нъж вклю че ни (записани) в те ку ща та смет ка, взе ма нията ве че не 
мо же да се за по ри рат от дел но. Това мое раз би ра не не след ва пря-
ко от ла ко нич на та, из клю чи тел но песте ли ва и не доста тъч на прав-
на уред ба на до го во ра за те ку ща смет ка по на ше то тър гов ско 
обли га цион но пра во (срв. чл. 419 ТЗ). Смятам оба че, че то е ре-
зон но, ло гич но и от чи та що в пъл на сте пен функ цията на кон то ко-
рен та за уед нак вя ва не2 и уни фи ци ра но тре ти ра не на взе ма нията, 
за пи са ни a conto. Това бло ки ра що (парализиращо) дейст вие е 
има нент но при съ що на conto corrente. 

В съвременната тър гов скоправ на док три на се приема, че мо-
же да се иска при ну ди тел но прекра тя ва не на до го во ра за те ку ща 
смет ка от кре ди тор на ед на от стра ни те, кой то въз на ме ря ва да из-
вър ш ва при ну ди тел но изпъл не ние, на со че но сре щу ед но от взе-
ма нията (кур си вът е мой – б. а.) на стра на та, която се явя ва не-
гов длъж ник.3 По мое мне ние в та зи хи по те за кре ди то рът на стра-
на по до го вор за те ку ща смет ка мо же да на со чи при ну ди тел но то 
изпъл не ние са мо сре щу сал до то (оста тъ ка, изли шъка). 

Салдото (saldo) е оста тъ кът или раз ли ка та меж ду сбо ра на 
де бит ни те и на кре дит ни те пе ра по ед на кон то ко рент на смет ка.4 

2 Срв. Голева, П. Търговско пра во. Кн. II. Търговски сдел ки. 4. пре раб. и 
доп. изд., С., 2012 (по-на та тък: Голева, П. Търговско пра во II, 4. изд.), с. 273. 

3 Пак там, с. 281. Вж. съ що Голева, П. Търговско пра во. Втора част. 
Търговски сдел ки. С.: Апис, 2014, с. 340. 

4 Вж. Хаджиев, Ал. Търговски ен цикло пе ди чен реч ник. С., 1930, с. 431. 
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По пра ви ло уста но вя ва не то на сал до то по ед на те ку ща смет ка 
ста ва след все ки лихвен пе риод, т.е. пе риодич но при вся ко при-
ключ ва не на смет ка та, или по не об хо ди мост – напри мер при на-
соч ва не на при ну ди тел но то изпъл не ние от кре ди тор на стра на по 
кон то ко рен та сре щу взе ма не то по сал до то. 

По ита лиан ско то (облигационно) пра во пробле мът е уре ден 
из рич но и яс но в чл. 1830, ал. 2 от италианския Граж дан ски ко-
декс (Ит. ГК, art. 1830, par. 2 CC). Всяка от стра ни те по кон то ко-
рент ния до го вор мо же да го прекра ти, в слу чай че взе ма не то по 
евен ту ал но то сал до е за по ри ра но от взиска тел (кредитор) – арг. 
от разпо ред ба та на чл. 1830, ал. 2 Codice Civile oт 1942 г. (CC).5 
Страната, на която е връ че но за пор но то съ об ще ние, е длъж на да 
уве до ми дру га та стра на. 

В нем ска та тър гов скоправ на ли те ра ту ра с ос но ва ние се 
приема, че е не до пусти мо по ся га не по изпъл ни те лен ред на от-
дел ни взе ма ния по те ку ща смет ка. Запор мо же да бъ де на ло жен 
са мо вър ху сал до то.6 В то зи сми съл е и разпо ред ба та на § 357 от 
Германския тър гов ски за кон ник (ГТЗ/HGB).7 Налага нето на за-
пор за ся га сал до то, което би се ока за ло на ли це в мо мен та на за по-
ра. Възникналите след за по ра дъл го ве (задължения) на кре ди то ра 
по сал до то не може да се про ти во поста вят на взиска те ля (вж. 
§ 357, изр. 1 ГТЗ).8 В ГТЗ e напра ве но и уточ не нието, че при на ла-
га не на за пор вър ху сал до то всич ки взе ма ния и за дъл же ния на 
стра ни те по кон то ко рен та, въз ник на ли (породени) пре ди за по ра, 
се включ ват при из числя ва не то на сал до то (остатъка) – § 357, 
изр. 2 ГТЗ. По мое мне ние на ла га не то на за пор вър ху взе ма не то 
по сал до то по не об хо ди мост (ex necessitate, задължително) во ди 
до при ну ди тел но приключ ва не на смет ка та. Следователно за по-
рът (при ну ди тел но то изпълнение) не во ди ав то ма тич но до 

5 Вж. Franchi, L., V. Feroci, S. Ferrari. Codice Civile e di Procedura Civile e 
Leggi Complementari (a cura di Giorgio Ferrari). Milano, 2018, p. 205, 1295. 
Понастоящем в Италия (как то в Швейцария, Нидерландия и Руската федерация) 
е на ли це един ст во на част но то пра во, тъй ка то тър гов скоправ на та ма те рия е 
инкор по ри ра на в италианския Граж дан ски ко декс (ИтГК) от 1942 г., а у нас 
(как то в Германия, Австрия, Франция и Турция) част ноправ на та систе ма е 
дуалистич на. 

6 Така Козак, К. Учебник по тър гов ско пра во (пре вод от нем ски – Цветан 
Пупешков). С., 1920, с. 365. 

7 Вж. Schuster, A. The German Commercial Code. London, 1911, 171–172. 
Fleischer, H. Handelsgesetzbuch mit Einführungs. 57. Aufl age. München, 2015, 
S. 155. 

8 Срв. Козак, К. Цит. съч., с. 365. 
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прекра тя ва не на до го во ра за те ку ща смет ка (Laufende Rechnung, 
Kontokorrent), а по-ско ро от кри ва въз мож ност и да ва пра во на 
вся ка от стра ни те по кон то ко рент ния до го вор да го прекра ти за в 
бъ де ще (ex nunc). 

Съществен пра вен приз нак на до го во ра за те ку ща смет ка е 
един ст во то и не раз дел ност та на кон то ко рент на та смет ка. Вписа-
ните (включените) в те ку ща та смет ка (a conto, a compte) взе ма ния 
и за дъл же ния за губ ват своята ин ди ви ду ал ност и се превръ щат в 
ед но не де ли мо ця ло (срв. чл. 1827 ИтГК). Именно за то ва пре тен-
ция на тре то ли це кре ди тор (взискател) не мо же да се обър не сре-
щу от дел ни взе ма ния на длъж ни ка, от не се ни (записани) по кон-
то ко рент на та смет ка. Претенцията мо же да бъ де обър на та (насо-
чена) са мо вър ху сал до то (резултата) на кон то ко рент на та смет ка, 
ако в де ня на пре дя вя ва не на пре тен цията сал до то е в пол за на 
длъж ни ка.9

Смятам, че ако сдел ка (най-често сто ков договор), склю че на 
и изпъл не на от стра ни те по до го во ра за те ку ща смет ка пре ди за-
по ра, бъ де уни що же на след за по ра, съ от вет на та пар ти да, т.е. съ-
от вет но то пе ро, се пре махва от те ку ща та смет ка и по то зи на чин 
сал до то ще бъ де про ме не но, ка то в то зи слу чай за по рът ще за сег-
не са мо про ме не но то (преизчисленото) сал до. 

Предложение de lege ferenda
По съ обра же ния за ико но ми ческа (стопанска) це ле съ образ-

ност и за прав на си гур ност е на ли це прак ти ческа нуж да в Търгов-
ския за кон да се вклю чи разпо ред ба по по до бие на чл. 1830, ал. 2 
Codice Civile, ка то се съз да де нов чл. 419а със след но то съ дър жа-
ние:

„Всяка от стра ни те по до го во ра за те ку ща смет ка (кон то ко-
рент ния договор) мо же да го прекра ти, в слу чай че взе ма не то по 
евен ту ал но то сал до е за по ри ра но от взиска тел (кредитор). 
Страната, на която е връ че но за пор но то съ об ще ние, е длъж на да 
уве до ми дру га та стра на“. 

9 Вж. ге не рал но в то зи сми съл Братус, С. Н. Съветско граж дан ско пра во. 
Т. II. С., 1953, с. 215 in fi ne. Също Братусь, С. Н. Советское граж дан ское пра во. 
Т. II. Москва, 1951, с. 223. 


