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ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÒÎ ÏÎ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÑÏÎÐÎÂÅ

Èâàéëî Ìàëèíîâ*

Настоящата ста тия из след ва въпро са за въз мож ност та за ре-
ле ви ра не то на въз ра же нието за из текла ме ни тел нич на по га си тел-
на дав ност в до пъл ни тел ния от го вор на иско ва та мол ба в осо бе-
но то иско во произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве по сми съ ла на 
чл. 365 и сл. ГПК, ко га то то ва не е напра ве но в пър во на чал ния 
от го вор. Съгласно ак ту ал на та съ деб на прак ти ка (вж. 
Опр. № 60636/14.12.2021 г. по т. д. № 547/2021 г. на ВКС, ТК, 
II т. о.) то ва прав но дейст вие се преклу ди ра с осъ щест вя ва не на 
пър во на чал на та раз мя на на кни жа. Горното тъл ку ва не пък поста-
вя изоб що пробле ма за прав но то дейст вие на въз ра же ние, което 
не е напра ве но при пър во на чал на та раз мя на на кни жа, а в усло-
вията на до пъл ни тел на та та ка ва. В ста тията ще бъ де застъ пе но 
ста но ви ще то, че то ва тъл ку ва не на прав ни те нор ми от стра на на 
ВКС не от го ва ря на ду ха и сми съ ла на за ко на.

1. Ïîñòàíîâêà íà âúïðî ñà

С Опр. № 60636/14.12.2021 г. състав на ТК, II т. о., се е 
произ не съл по въпро са, фор ми ращ ос но ва ние за ка са цион но об-
жал ва не по т. д. № 547/2021 г. на ВКС, ТК, II т. о.: „Налице ли е 

* Адвокат от Пловдив, док тор по пра во, асистент по търговско пра во в Нов 
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преклу зия от нос но въз ра же ние за из текла ме ни тел нич на по га си-
тел на дав ност, напра ве но с до пъл ни тел ния от го вор на до пъл ни-
тел на та иско ва мол ба по пре дя вен тър гов ски спор, от на сящ се до 
тър гов ска сдел ка съглас но чл. 286, ал. 2 ТЗ във връз ка с чл. 1, 
ал. 1, т. 8 от Търговския за кон (ТЗ)“. Съставът на ВКС е оста вил 
без раз глеж да не ка са цион на та жал ба, поста но вя вай ки, че „пра во-
то да се ре ле ви ра са мо то въз ра же ние за по га си тел на дав ност из-
ти ча с из ти ча не на про це су ал ния срок за по да ва не на от го вор на 
пър во на чал на та иско ва мол ба“. В слу чая съста вът на ТК, II т. о., 
пра во раз да ва „вто рич но“ и фор мал но, тъй ка то се по зо ва ва на по-
ста ра прак ти ка на дру ги „ре ша ва щи“ съста ви на ВКС (вж. 
Р. № 111/08.10.2010 г. по т. д. № 1068/2009 г., ТК, І т. о.; 
Р. № 163/17.10.2012 г. по т. д. № 965/2010 г., ТК, I т. о.). Освен 
това, как то мо же да се уста но ви от мо ти ви те на 
Р. № 111/08.10.2010 г. по т. д. № 1068/2009 г., ТК, I т. о., ци ти ра но 
в под ле жа що то на те ку ща та диску сия Опр. № 60636/14.12.2021 г., 
ТК, II т. о., ре ша ва щият състав на ТК, І т. о., из рич но поста но вя-
ва, че „пра во то на от вет ни ка да напра ви въз ра же ние за по га ся ва-
не по дав ност на взе ма не то, пред мет на иска, се преклу ди ра с из-
ти ча не на сро ка за от го вор на иско ва та мол ба по чл. 131, ал. 1 
ГПК“. От съ деб на та ар гу мен та ция яс но се виж да, че ре ша ва щият 
състав на ТК, I т. о., в ци ти ра ния акт раз глеж да спор по ре да на 
об щия исков про цес, до ка то вто рич но при ла га щият състав на ТК, 
II т. о., ме ха нич но пре пис ва част от мо ти ви те на ре ше нието, обос-
но ва вай ки непра ви лен спо ред мен из вод от нос но не въз мож ност-
та за ре ле ви ра не на въз ра же ние за из текла ме ни тел нич на дав ност 
в до пъл ни тел ния от го вор на иско ва мол ба в осо бе но то иско во 
произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве.

2. Àðãóìåíòàöèÿòà íà Âúðõîâíèÿ êà ñà öèîíåí ñúä. 
Êðèòè÷íè áå ëåæ êè

В док три на та е из вест но, че произ вод ст во то по тър гов ски 
спо ро ве е осо бе но иско во произ вод ст во и са мо при не го е до-
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пусти ма и уре де на т.нар. двой на раз мя на на кни жа, т.е. до пъл-
ни тел на иско ва мол ба и до пъл ни те лен от го вор ос вен на ли чието 
на пър во на ча лен иск и съ от ветст ващ му от го вор.1 Именно по та зи 
ха рак те ристи ка осо бе но то произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве 
се от ли ча ва от об щия исков про цес. Въпреки по со че на та раз ли-
ка за произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве на ми рат съ от вет но 
при ло же ние и об щи те пра ви ла за произ вод ст во пред пър ва та ин-
стан ция съглас но чл. 377 ГПК.2 Обсъждайки по со че ния въпрос, 
на пър во място след ва да бъде отбелязано, че не съ щест ву ва из-
рич но за ко но во огра ни че ние, ос но ва ва що се на преклу зия, за 
от вет ни ка по тър гов ски спор да за яви всич ки свои пра во уни-
що жа ва щи, пра во от ла га щи или пра во по га ся ва щи фак ти и 
об стоятел ст ва, и конкрет но – въз ра же нията си за из текла ме-
ни тел нич на по га си тел на дав ност, в сро ка по чл. 373, ал. 1 
ГПК, а имен но – да из вър ши про це су ал но то дейст вие с до пъл-
ни тел ния от го вор на иско ва та мол ба. Аргументите, с които бо-
ра ви съста вът на ВКС при отри ча не то на по доб на въз мож ност, са 
чисто фор мал ни и би ват из вли ча ни по тъл ку ва те лен път от дру ги 
съ деб ни ре ше ния, които оба че са поста но ве ни по де ла, раз глеж-
да ни по об щия исков ред.

От про це су ал ни те пра ви ла от нос но двойна та раз мя на на 
кни жа към настоящия мо мент в прак ти ка та се е на ло жи ло тъл ку-
ва не са мо на по ня тията да пояс ни и до пъл ни пър во на чал на та 
иско ва мол ба, употре бе ни в раз по ред ба та на чл. 372, ал. 2, 
изр. първо ГПК. Тези пра во мо щия на ище ца са са мостоятел но 
регла мен ти ра ни, из вън дейст вията по чл. 372, ал. 2, изр. второ 
ГПК, по ра ди което съ щи те не са рав ноз нач ни на из ме не ние на 
иска по сми съ ла на пра ви ло то на чл. 214 ГПК. Съгласно 
Опр. № 362/30.04.2010 г. по ч. т. д. № 156/2010 г. на ВКС, ТК, 
I т. о., под „пояс ня ва не и до пъл ва не на иско ва та мол ба“ след-

1 Вж. Сталев, Ж. и ко лек тив. Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 
10. пре раб. и доп. изд. С.: Сиела, 2020, с. 825. 

2 Вж. Р. № 163/17.01.2012 г. по т. д. № 965/2010 г. на ВКС, ТК, I т. о. 



41Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

ва да се раз би ра „уточ ня ва не и въ веж да не на но ви твър де ния по 
об стоятел ст ва та, из ло же ни в пър во на чал на та иско ва та мол ба, (...) 
без да се из ме нят ре ле вант ни те за спо ра фак ти, обусла вя щи ос но-
ва нието на пре тен цията“.

2.1. Водещ ар гу мент да се отре че въз мож ност та за ре ле ви ра-
не на въз ра же ние за из текла ме ни тел нич на по га си тел на дав ност в 
до пъл ни тел ния от го вор в произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве 
спо ред мо ти ви те на съ да в Опр. № 60636/14.12.2021 г., ТК, II т. о., 
e, че в чл. 367, ал. 2 ГПК е по со че но за дъл жи тел но то съ дър жа-
ние на пис ме ния от го вор на от вет ни ка. Съгласно т. 5 от раз по-
ред бата от вет ни кът след ва да по со чи въз ра же нията си сре щу иска 
и об стоятел ст ва та, на които те се ос но ва ват. Това не съм не но е та-
ка, но съ ща та раз по ред ба се от на ся на пъл но ос но ва ние как то 
за съ дър жа нието на пър во на чал ния от го вор, та ка и за съ дър-
жа нието на до пъл ни тел ния от го вор на иско ва та мол ба. 
Законът не пра ви ни как во раз гра ни че ние меж ду съ дър жа-
нието на пър во на чал ния и до пъл ни тел ния от го вор, а сле до ва-
тел но ня ма прав на и фор мал на ло ги ка до пъл ни тел ният от го-
вор да има раз лич но съ дър жа ние. De lege lata в ГПК не съ щест-
ву ва раз по ред ба, която да пред пис ва раз лич но съ дър жа ние или 
прав но зна че ние на до пъл ни тел ния от го вор. Ако се приеме, че 
та ко ва раз лич но съ дър жа ние е при ло жи мо, то то га ва ре зон но се 
сти га до въпро са коя за ко но да тел на нор ма го уреж да. След ка то 
лип с ва та ка ва нор ма, до пъл ни тел ният от го вор на иско ва та 
мол ба тряб ва да включ ва съ що то съ дър жа ние, как то и пър-
во на чал ният от го вор по чл. 367, ал. 1 и 2 ГПК, в то ва число и 
т. 5, която включ ва въз ра же нията сре щу иска и об стоятел ст ва та, 
на които те се ос но ва ват.

2.2. На след ва що място съ дът приема, че ако от вет ни кът не 
напра ви въз ра же ния в по со че ния срок (ка то се има пред вид из ти-
ча не то на сро ка за пър во на ча лен отговор), той гу би въз мож ност-
та да напра ви то ва по-къс но, ос вен ако про пускът се дъл жи на 
осо бе ни непред ви де ни об стоятел ст ва (арг. от чл. 370, ал. 1 in fi ne 
ГПК). По мое мне ние въз ра же нието, напра ве но с до пъл ни тел ния 
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от го вор, е до пусти мо, тъй ка то той е има нент на част от ста дия 
на пред ва ри тел на та под го тов ка на де ло то и про тив но то тъл ку-
ва не би го ли ши ло от не го во то юри ди ческо съ дър жа ние (чл. 374, 
ал. 1, изр. пър во ТЗ).

Освен то ва, неяс но за що, при лип са та на из рич на прав на 
нор ма спо ред съста ва на ВКС сро кът за от го вор би ва скъ сен на 
14-дне вен (т.е. до из ти ча не на сро ка за пър во на чал ния отговор), 
без да се от чи та за ко но уста но ве на та въз мож ност за двойна та раз-
мя на на кни жа, пред виж да ща след ващ 14-дне вен срок за до пъл-
ни те лен от го вор след по лу ча ва не то на до пъл ни тел на та иско ва 
мол ба. Според съ да прав на та после ди ца би ла из рич но уре де на в 
чл. 370 ГПК. Цитираната раз по ред ба оба че го во ри об що за 
пис ме ния от го вор, без да конкре ти зи ра да ли той е пър во на ча-
лен, или до пъл ни те лен. Съблюдавайки об ща та и един на прав на 
уред ба на двойна та раз мя на на кни жа, с оглед на която след ва да 
се приеме, че съ ща та регла мен ти ра един но и хо мо ген но прав но 
сред ст во (арг. от чл. 367, ал. 2 ГПК), на пъл но ли ше но от сми съл 
и юри ди чески не оправ да но ми се стру ва раз ру ша ва не то на функ-
ционал на та връз ка меж ду пър во на ча лен и до пъл ни те лен от го вор 
и при ла га не то по от но ше ние на тях на раз ли чен пра вен ре жим, 
во дещ до раз лич ни и не съ от ветст ва щи прав ни после ди ци. 
Единствената раз ли ка в прав ния ре жим на пър во на чал на та и до-
пъл ни тел на та раз мя на на кни жа е из ра зе на във вре ме во от но ше-
ние: сро кът на вто ро то прав но дейст вие за поч ва да те че след из-
ти ча не то на сро ка за пър во то.3 Всъщност за ко нът уреж да об що 

3 Нормата на чл. 373 ГПК не раз ко ле ба ва то ва по ло же ние, тъй ка то тя един-
ст ве но пояс ня ва, че в сро ка за до пъл ни те лен от го вор от вет ни кът мо же да 
поиска съ дът да се произ не се със са мо то ре ше ние и от нос но съ щест ву ва не то 
или не съ щест ву ва не то на ед но оспо ре но в до пъл ни тел на та иско ва мол ба пра во-
от но ше ние, от което за ви си из ця ло или от части из хо дът на де ло то, как то и да 
со чи и пред ста вя но ви до ка за тел ст ва, които не е мо гъл да по со чи и пред ста ви с 
от го во ра на иско ва та мол ба. Напротив, по со че на та раз по ред ба нед вус мисле но 
по каз ва, че до пъл ни тел на та иско ва мол ба и до пъл ни тел ният от го вор са ак тив ни 
прав ни сред ст ва, по доб но на пър во на чал ния иск и от го вор, и да ват въз мож ност 
ак тив но да се въз дейст ва и с тях да се упраж ня ват су бек тив ни пра ва в рам ки те 
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после ди ци те от не по да ва не то на пър во на ча лен от го вор на иско-
ва та мол ба, респ. не по да ва не то на от го вор към до пъл ни тел на та 
иско ва мол ба – арг. от чл. 370 ГПК.

Освен то ва в до пъл ни тел на иско ва мол ба ище цът мо же да 
из ме ни иска, да пре дя ви нов иск или да пре дя ви но ви иско ве сре-
щу тре ти ли ца, да поиска съ дът да се произ не се със са мо то ре ше-
ние и от нос но съ щест ву ва не то или не съ щест ву ва не то на ед но 
оспо ре но в от го во ра на иско ва та мол ба пра во от но ше ние, от което 
за ви си из ця ло или от части из хо дът на де ло то, как то и да по со чи и 
пред ста ви но ви до ка за тел ст ва, които не е мо гъл да по со чи и пред-
ста ви с иско ва та мол ба – арг. от чл. 372, ал. 2 ГПК. Но щом ище-
цът мо же с до пъл ни тел на та иско ва мол ба съглас но чл. 372, ал. 2 
ГПК да из ме ни пре дя ве ния иск, да привле че тре ти ли ца и да 
пре дя ви иско ве сре щу тях, как то и да по со чи и пред ста ви но ви 
до ка за тел ст ва, които не е мо гъл да по со чи и пред ста ви с иско ва та 
мол ба, то с оглед на прин ци па за ра вен ст во и рав но поста ве-
ност на стра ни те в про це са (чл. 9 ГПК) въз мож ност та от вет ни-
кът да пре дя ви насре щен иск, да привле че тре ти ли ца и да пре дя-
ви иско ве сре щу тях (чл. 367, ал. 4 ГПК) съ щест ву ва ка то про це-
су ал но сред ст во и в рам ки те на до пъл ни тел ния от го вор. Тълку-
ването, че та зи по ре ди ца про це су ал ни пра ва е за па зе на един ст ве-
но за ище ца, е твър де ние ad absurdum. Аналогично то га ва след ва 
да е до пусти мо с до пъл ни тел ния от го вор да се пра вят и до-
пъл ни тел ни въз ра же ния. Щом с до пъл ни тел на та иско ва мол ба 
ище цът има про це су ал но то пра во да из ме ни пър во на чал ния иск, 
а до ри и да пре дя ви из ця ло но ви иско ве сре щу тре ти ли ца, per 
agumentum a fortiori пра во то на от вет ни ка да ре ле ви ра въз ра же-
ние за из текла дав ност в до пъл ни тел ния от го вор из глеж да не съм-
не но. Няма ни то прав на, ни то жи тейска ло ги ка пра ва та на от вет-
ни ка по чл. 367 във връз ка с чл. 370 ГПК да се пра вят въз ра же ния 

на про це са. Посочените пра ва ни то отри чат, ни то про ти во ре чат на съ дър жа-
нието и пра ва та, произ ти ча щи от до пъл ни тел ния от го вор, уре де ни в раз по ред-
ба та на чл. 367 ГПК. 
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и да се оспор ват твър де ния, които са въ ве де ни с до пъл ни тел ния 
иск, да се преклу ди рат с из ти ча не то един ст ве но на сро ка за пър-
во на чал ния от го вор. По то зи на чин пра во то на от вет ни ка на 
за щи та би би ло не обос но ва но на кър не но, респ. огра ни че но, 
про тив но на прин ци па за ра вен ст во на стра ни те в граж дан-
ския про цес (чл. 9 ГПК). Несъмнено чл. 370 ГПК опре де ля 
преклу зи вен срок за упраж ня ва не на су бек тив ни те пра ва в про це-
са от стра на на от вет ни ка по тър гов ския спор. Но сро кът за от го-
вор след ва да се тъл ку ва съ образ но осо бе ности те на тър гов ския 
спор – т.е. съ образ но за ко но уста но ве на та двой на раз мя на на кни-
жа. Иначе ка за но, за ко нът, уреж дай ки преклу зията по чл. 370 
ГПК, по соч ва как то после ди ци те от из ти ча не то на сро ка на 
от го во ра на иско вата мол ба, та ка и после ди ци те от из ти ча не-
то на сро ка за до пъл ни те лен от го вор. Обратното тъл ку ва не е 
преврат но и не съ от ветст ва на цел та и ду ха на осо бе но то иско во 
произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве. Ако за по со че ни те пра ва се 
въз приеме за ме ро дав на ран на та преклу зия (с из ти ча не то на сро-
ка за пър во на чал ния отговор), как би би ло въз мож но за от вет ни ка 
да се за щи ти сре щу из ме не нието на иска, из вър ше но с до пъл ни-
тел ния иск, щом не го ви те пра ва да ре ле ви ра пра во уни що жа ва щи 
и пра во по га ся ва щи въз ра же ния ще са ве че преклу ди ра ни?4

2.3. На след ва що място, спо ред състава на ІІ т. о. по со че на та 
не въз мож ност за ре ле ви ра не на въз ра же ние с до пъл ни тел ния от-
го вор произ ти ча от то ва, че са ана ло гич ни пра ви ла та в об щия 
исков про цес – чл. 131, ал. 2 и чл. 133 ГПК. Доколкото то ва не-
съм не но е вяр но, след ва да се напра ви важ но то и съ щест ве но 
уточ не ние, че произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве е уре де но 
чрез спе ци фич на та двой на раз мя на на кни жа, която съз да ва 
един на прав на за щи та от две ло ги чески и функ ционал но 
свър за ни, но раз де ле ни във вре ме во от но ше ние прав ни сред-
ст ва. И наисти на „за ко но да те лят е пред ви дил и в ос нов но то 

4 В то зи сми съл вж. и Костов, И. Преклузията за въз ра же ния на от вет ни ка в 
об щия исков про цес. С: Сиби, 2017, с. 352. 
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граж дан ско произ вод ст во, и в спе циал но то – по тър гов ски спо ро-
ве, въз ра же нията на от вет ни ка да се по да ват в сро ка на от го вор на 
иско ва та мол ба, как то и ед ни и съ щи после ди ци, ако то ва не е 
напра ве но – настъп ва не на преклу зия по от но ше ние на то ва пра-
во“, но с уточ не нието, че крайният срок за от го вор на от вет ни-
ка из ти ча ед ва след из ти ча нето на сро ка за до пъл ни те лен от-
го вор (арг. от чл. 370 ГПК във връзка с чл. 374, ал. 1, изр. пър во 
ГПК). Тъкмо за то ва и два та сро ка са прибли зи тел но рав ни – в об-
щия исков про цес сро кът за от го вор е 30-дне вен, а в произ вод ст-
во то по тър гов ски спо ро ве су мар но сро кът въз ли за на об що 28 
дни. Всъщност „по-крат ки те“ 14-днев ни сро ко ве на прак ти ка от-
не мат по ве че вре ме, от кол ко то еди нич на та раз мя на на кни жа в 
об щия исков про цес, и след ва да се приеме, че съ щин ска та им цел 
е не пости га нето на про це су ал на ико но мия в произ вод ст во то по 
тър гов ски спо ро ве, а съз да ва не то на въз мож ност да се из вър ши 
т.нар. двой на раз мя на: иско ва мол ба – от го вор, до пъл ни тел на 
иско ва мол ба – до пъл ни те лен от го вор5, ка то двойна та раз мя на на 
кни жа це ли по-пъл но то из чер п ва не на ре ле вант ни те за де ло то 
фак ти и об стоятел ст ва в пред ва ри тел на та фа за пре ди про-
веж да нето на от кри то то съ деб но за се да ние (арг. от чл. 370 ГПК 
във връзка с чл. 374, ал. 1, изр. пър во ГПК).

Несъмнено с из ти ча нето на сро ка за от го вор по со че ни те в 
чл. 370 ГПК пра ва се преклу ди рат, но след ва да се от че те след на-
та важ на осо бе ност – в произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве 
те зи пра ва се преклу ди рат с из ти ча не то на сро ка за до пъл ни-
те лен от го вор. Ако послед но то не бе ше вяр но, са мият пра вен ре-
жим на до пъл ни тел ния от го вор на иско вата мол ба из глеж да из-
праз нен от съ дър жа ние и сле до ва тел но не ну жен. Ако от вет ни кът 
не раз по ла га с въз мож ност та в до пъл ни тел ния от го вор да из ло жи 
по со че но то в чл. 367 ГПК съ дър жа ние, то изоб що за що е не об хо-

5 Вж. Димитрова, Св. Дискусионни въпро си във връз ка с про це су ал ни те 
пра ви ла в произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве – http://trudipravo.bg/
kompyutarni-produkti-epi/kompyutarni-informacionni-produkti-epi/epi-targovsko-i-
obligatzionno-pravo/podbrani-statii/1145-epitkp102010.
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ди мо по да ва не то на та къв от го вор? Още по ве че че спо ред чл. 373, 
ал. 2 ГПК от вет ни кът е „длъ жен“ да от го во ри на до пъл ни тел на та 
иско ва мол ба – чл. 373, ал. 2 ГПК. „Длъжен“ е имен но под страх 
от настъп ва не на преклу зиите по чл. 370 ГПК. Ако се въз приеме 
по со че но то в Опр. № 60636/14.12.2021 г., ТК, II т. о., раз ре ше ние 
на прав ния проблем, из ли за, че до пъл ни тел ният от го вор на иско-
ва та мол ба ня ма соб ст ве но прав но зна че ние на от го вор на 
иско ва мол ба и пред ставля ва един ст ве но сред ст во за прав но 
и вре ме во про та ка не. Ако се въз приеме прието то от съста ва на 
ВКС раз ре ше ние, из ли за, че за ко но да те лят, вместо да кон цен три-
ра произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве в пред ва ри тел на та фа за, 
което да во ди до бър зи на и про це су ал на ико но мия, да вай ки въз-
мож ност за пред ста вя не на до пъл ни тел ната иско ва мол ба и на до-
пъл ни тел ния от го вор, de facto уреж да два после до ва тел ни про це-
су ал ни сро ка, при които вто рият срок се от на ся до ли шен от пра-
вен ефект пис мен до ку мент. Не би би ло въз мож но и не е ло гич но 
то ва да е ду хът на за ко на.

Неслучайно и после ди ци те от двойна та раз мя на на кни жа 
са уре де ни об що и един но: съглас но чл. 374, ал. 1, изр. пър во 
ГПК, „след ка то про ве ри ре дов ност та на раз ме не ни те кни жа и до-
пусти мост та на пре дя ве ни те иско ве, вклю чи тел но тях на та це на, 
как то и дру ги те иска ния и въз ра же ния на стра ни те, съ дът се 
произ на ся с опре де ле ние по всич ки пред ва ри тел ни въпро си и по 
до пуска не на до ка за тел ст ва та“. Недвусмислено в чл. 374, ал. 1 
ГПК за ко нът регла мен ти ра об ща и един на про вер ка на раз ме-
не ни те кни жа, как то и на дру ги те иска ния и въз ра же ния на 
стра ни те, напра ве ни с раз ме не ни те кни жа, без да уточ ня ва, 
че се взе мат пред вид са мо въз ра же нията, ре ле ви ра ни в пър-
во на чал ния иск или от го вор. По из рич на та по ве ля на за ко на 
про вер ка та и пре ценка та на иска нията и въз ра же нията се пра вят 
об що и ком плекс но, тъй ка то един ст во то иско ва мол ба – до пъл-
ни тел на иско ва мол ба, респ. от го вор – до пъл ни те лен от го вор, не 
мо же да бъ де раз къ са но и отре че но, а тък мо напро тив: ду хът на 
ця лост на та уред ба на произ вод ст во то по тър гов ски спо ро ве на ла-
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га обрат но то тъл ку ва не – за на ли чието на един но и ком плекс но 
про це су ал но сред ст во.

2.4. По-на та тък ар гу мен та цията на съ да в Опр. № 60636/ 
14.12.2021 г., ТК, II т. о., ста ва още по-не убе ди тел на, ка то се ци-
ти ра съ деб на прак ти ка на ВКС, фор ми ра на по ре да на чл. 290 
ГПК: Р. № 163/17.10.2012 г. по т. д. № 965/2010 г., ТК, I т. о., спо-
ред което „пра во то на от вет ни ка да пред ста ви пис ме ни до ка за-
тел ст ва не се преклу ди ра с из ти ча не то на сро ка за от го вор на 
иско ва та мол ба по чл. 370 ГПК (респ. сро ка за до пъл ни те лен 
отговор), ако до ка за тел ст ве но то иска не е за яве но за пър ви път 
след докла да на де ло то при раз глеж да не то му в от кри то съ деб но 
за се да ние и ан га жи ра но то до ка за тел ст во е за уста но вя ва не на 
фак ти, от които от вет ни кът из веж да въз ра же ние, за яве но в от го-
во ра на иско ва та мол ба и уточ не но от фак ти ческа стра на с оглед 
на докла да или на ука за нията на съ да“. В ци ти ра но то съ деб но ре-
ше ние въз ра же нието, под кре пе но впослед ст вие с до ка за тел ст ве-
но иска не, е напра ве но с пър во на чал ния от го вор и е уточ не но с 
до пъл ни тел ния от го вор от фак ти ческа стра на с оглед на докла да 
или на ука за нията на съ да, но то ва не оз на ча ва per se, че въз мож-
ност та за ре ле ви ра не на въз ра же ние се е преклу ди ра ла след то зи 
мо мент. На прак ти ка ре ша ва щият състав на ВКС не из ра зя ва ста-
но ви ще за настъп ва не на преклу зия на напра ве но то въз ра же ние с 
из ти ча нето на сро ка за пър во на ча лен от го вор, а се произ на ся от-
нос но пред ста вя не то с до пъл ни тел ния от го вор на до ка за тел ст ва, 
ка саещи въз ра же ние, напра ве но в пър во на чал ния от го вор. Ясна и 
ка те го рич на по зи ция на съста ва по въпро са за преклу зията от нос-
но пра во то на въз ра же ние на прак ти ка лип с ва в ци ти ра ни те мо ти-
ви. Буквално от опи са нието на фак ти ческа та об ста нов ка в 
Р. № 163/17.10.2012 г. по т. д. № 965/2010 г., ТК, I т. о., „вто рич-
но“ при ла га щият състав на ТК, ІІ т. о., „из с мук ва“ не пи са но ни къ-
де пра ви ло, че пра во то на въз ра же ние е до пусти мо са мо с пър во-
на чал ния от го вор, а с до пъл ни тел ния то мо же са мо да бъ де 
конкре ти зи ра но и пре ци зи ра но. Подобно пра ви ло в дейст ва що то 
за ко но да тел ст во не съ щест ву ва.
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На след ва що място в Опр. № 60636/14.12.2021 г., ТК, II т. о., 
е об съ де но дру го ре ше ние по чл. 290 ГПК: Р. № 111/08.10.2010 г. 
по т. д. № 1068/2009, ТК, І т. о., в което се да ва след ният от го вор 
на поста ве ния по чл. 280, ал. 1 ГПК въпрос: „Правото на от вет ни-
ка да напра ви въз ра же ние за по га ся ва не по дав ност на взе ма не то, 
пред мет на иска, се преклу ди ра с из ти ча нето на сро ка за от го вор 
на иско ва та мол ба по чл. 131, ал. 1 ГПК“. Тук от но во ар гу мен та-
цията из глеж да аб со лют но не убе ди тел на и про ти во ре ча ща на 
нор ма та на чл. 377 ГПК, която гла си, че до кол ко то ня ма осо бе ни 
пра ви ла за произ вод ст во то по тър гов ски де ла, при ла гат се об щи-
те пра ви ла за произ вод ст во то пред пър ва та ин стан ция. В слу чая 
осо бе ни пра ви ла има, и то та ки ва, които при да ват спе ци фич ния 
облик (differentia specifi ca) на осо бе но то иско во произ вод ст во по 
тър гов ски спо ро ве, а имен но регла мен та цията на двойна та раз мя-
на на кни жа ка то ос нов на та и най-съ щест ве на от ли ка меж ду два-
та иско ви про це са.6 Тъкмо те зи осо бе ни пра ви ла на ла гат и раз ли-
чен про чит на нор ма та на чл. 131, ал. 1 ГПК, която след ва на об-
що ос но ва ние да се при ла га как то по от но ше ние на от го во ра на 
иско ва та мол ба (ако напри мер до пъл ни те лен от го вор не е 
подаден), та ка и по от но ше ние на до пъл ни тел ния от го вор.

3. Èçâîäè

Възражението за из текла ме ни тел нич на по га си тел на дав ност 
е въз ра же ние по съ щест во то на спо ра. С не го не се на веж дат 
но ви фак ти, об стоятел ст ва и до ка за тел ст ва, а се пра ви въз ра же-
ние, свър за но с прав ни те до во ди и прав на та обос нов ка на за-
щи та та на от вет ни ка. С ре ле ви ра но то от от вет ни ка в до пъл ни-
тел ния от го вор въз ра же ние за из текла ме ни тел нич на по га си тел на 
дав ност не се огра ни ча ва въз мож ност та за за щи та на ище ца, за-
що то то ва въз ра же ние е напра ве но пре ди да се да де ход на де ло то 
по съ щест во. Когато про це су ал но то дейст вие е из вър ше но с до-

6 Вж. Сталев, Ж. и ко лек тив. Цит. съч., с. 826. 
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пъл ни тел ния от го вор, оче вид но въз ра же нието е напра ве но пре ди 
под го тов ка та на де ло то от съ деб ния състав за закри то или от кри-
то съ деб но за се да ние (арг. от чл. 374, ал. 1, изр. пър во ГПК).

Уредбата на двойна та раз мя на на кни жа очер та ва след ния 
про цес: след ка то приеме до пъл ни тел на та иско ва мол ба, съ дът 
из пра ща пре пис от нея заед но с при ло же нията на от вет ни ка, кой-
то мо же в дву сед ми чен срок да по да де пис мен от го вор. Дина-
миката на раз мя на та на състе за тел ни те кни жа е за па зе на и от но во 
е пред ви ден дву сед ми чен срок за по да ва не на от го вор за до пъл-
ни тел ната иско ва мол ба (ка къв то е и сро кът за по да ва не на пър-
во на ча лен отговор), кой то срок съ що е преклу зи вен. Подаването 
на от го вор на до пъл ни тел ната иско ва молба е пре доста ве но на 
пре ценка та на от вет ни ка, въпре ки че, как то ве че беше по со чено, 
чл. 373, ал. 2, изр. пър во ГПК поста но вя ва, че от вет ни кът е „длъ-
жен“ да от го во ри. Ето за що след ва да се приеме, че при до пъл ни-
тел на та раз мя на на кни жа един ст ве но па сив но то по ве де ние на 
от вет ни ка би го ли ши ло от опре де ле ни те в за ко на про це су ал-
ни пра ва: да пре дя ви ин ци ден тен уста но ви те лен иск във връз ка с 
ед но оспо ре но в до пъл ни тел на та иско ва мол ба пра во от но ше ние, 
как то и да осъ щест ви оста на ли те пра во мо щия, пре доста ве ни в 
сро ка за от го вор на до пъл ни тел на та иско ва мол ба, в то ва число и 
да напра ви въз ра же ние за из текла ме ни тел нич на по га си тел на дав-
ност. Но из бе ре ли ак тив ност та, от вет ни кът от но во мо же да приз-
нае иска, ако на то зи етап го сче те за ос но ва те лен, или да се за щи-
та ва с про це су ал ни въз ра же ния или въз ра же ния по съ щест во – 
арг. от чл. 370 ГПК.7 Именно в по со че ния сми съл смя та м, че ГПК 
от 2007 г. вла га ед нак во прав но съ дър жа ние в от го во ра и до-
пъл ни тел ния от го вор на иско ва та мол ба в осо бе но то иско во 
произ вод ст во по тър гов ски спо ро ве. Не съ щест ву ва прав на 
нор ма, която да на веж да на про тив ния из вод. Напротив, един на та 
уред ба на от го во ра на иско ва та мол ба и на до пъл ни тел ния от го-

7 Вж. Ганчев, Б. Производство по тър гов ски спо ро ве. С.: Сиби, 2019, с. 225. 
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вор на иско ва та мол ба на ла га тък мо застъ пе но то тук тъл ку ва не на 
за ко на.

Ето за що, пристъ пи ли към за щит на по зи ция, в до пъл ни тел-
ния от го вор на иско ва та мол ба от вет ни кът след ва да ре ле ви ра 
въз ра же нията си, да по со чи фак ти, как то и да напра ви до ка за тел-
ст ве ни те си иска ния във връз ка с до пъл ни тел на та иско ва мол ба и 
осъ щест ве на та чрез нея про це су ал на дейност от ище ца. Именно 
за що то до пъл ни тел на та иско ва мол ба въ зоб но вя ва въз мож ност та 
на ище ца да въ ве де по де ло то нов фак ти чески и до ка за тел ст вен 
ма те риал, съ щест ву ва и не об хо ди мост та от насрещ на дейност 
на от вет ни ка, кой то след ва да има въз мож ност да се за щи ти и 
да пред приеме ре ципроч ни ак тив ни дейст вия за упраж ня ва-
не на своите пра ва. Затова са мо ко га то в сро ка за до пъл ни те лен 
от го вор на иско ва та мол ба от вет ни кът не е взел ста но ви ще, не е 
напра вил въз ра же ния, не е оспо рил истин ност та на пред ста вен 
до ку мент, не е по со чил до ка за тел ст ва или не е пред ста вил пис ме-
ни до ка за тел ст ва, ед ва то га ва той ще из гу би въз мож ност та да на-
пра ви то ва по-къс но. Такъв е ко рек т ният про чит на чл. 370 ГПК.

Концептуалното кон стру ира не на про це са по тър гов ски спо-
ро ве чрез двойна та раз мя на на състе за тел ни кни жа и пред ви де на-
та въз мож ност за въ веж да не на но ви фак ти, об стоятел ст ва и въз-
ра же ния в до пъл ни тел на та иско ва мол ба во дят до из во да, че не-
ми ну емо от стра на как то на ище ца, та ка и на от вет ни ка мо же да 
се въ веж дат фак ти, с които се до пъл ват глав ни те, въ ве де ни до мо-
мен та в про це са фак ти, т.е. из во дът е, че и с до пъл ни тел на та раз-
мя на на кни жа мо же да се въ веж дат но ви въз ра же ния.8 Възможно 
е съ що та ка от вет на та стра на с до пъл ни тел ния от го вор на иско ва-
та мол ба да осъ щест ви дейност, ана ло гич на на та зи на ище ца за 
пояс ня ва не и до пъл ва не на иско ва та мол ба, която той има с до-
пъл ни тел ната иско ва мол ба – в син х рон с прин ци па на рав но-
поста ве ност и ра вен ст во на стра ни те, прогла сен в раз по ред ба та 
на чл. 9 ГПК. Ето за що след ва да се приеме че и в до пъл ни тел-

8 Срв. Ганчев, Б. Цит. съч., с. 226. 



51Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 7/2022

ния от го вор ре ле ви ра не то на въз ра же ние за из текла ме ни тел-
нич на по га си тел на дав ност не е преклу ди ра но, за що то с не го 
е до пусти мо въ веж да не то на но ви фак ти, как то и на въз ра же-
ния, ос но ва ни на тях, от нос но дейност та на ище ца, осъ щест ве на 
в до пъл ни тел на та иско ва мол ба в произ вод ст во то по тър гов ски 
спо ро ве.




