
ЗА ХАРАКТЕРА НА СРОКА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА ИСКА ПРИ 
ДОПУСНАТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ 

Таня Градинарова 

Regarding the Chracteristics of the Deadline for Submission of  
an Action in an Admitted Injunction 

 
Tanya Gradinarova 

 
Abstract: In the period since the entry into force of the current Civil Procedure Code 

(CPC) an extensive case law has accumulated on its application, including with respect to 
provisions that have introduced new institutes in the proceedings covered by the CPC. 
Unfortunately, in many cases this case law is controversial and necessitates the Supreme 
Court of Cassation (SCC) to align it through its interpretative powers under Art. 124, para. 1 
of the Judicial System Act. 

Regarding the injunctions for a future action, the Bulgarian legislator through the 
provisions of Art. 390, para. 3 of the CPC has introduced two new rules for the court of the 
injunction: a maximum legal duration of the period for submission of the future claim of one 
month and the obligation of the court to revoke the granted injunction with own motion in the 
absence of evidence that the action was submitted within the deadline determined by the court 
within the one-month period. 

The application of these new rules has entailed different opinions in the case law, 
including on the level of the Supreme Court of Cassation. In many orders, held under the 
cassation proceedings for appellate orders under Art. 274, para. 3 CPC, the separate 
configurations of the SCC have held controversially on the issue: “Is it possible to extend the 
deadline under the conditions of Art. 63, para 1 CPC determined in the scenario under Art. 
390, para. 3 regarding the submission of a future action.” 

The finding of different resolutions regarding the same procedural and legal issue within 
the current case law to the extent of court orders under Art. 274, para 3 CPC, held by 
different Chambers of the SCC is within the scope of the regulations under Art.292 CPC and 
reasons an initiation of proceedings for the upholding of an interpretive decision. In order to 
unify the controversial case law by the different Chambers of the SCC under the upheld 
procedural issue the Chairman of the SCC has held with a regulation from the 08th December 
2015 an interpretive case No 4/2015 to be initiated by the General Assembly of the Civil and 
Commercial Division of the SCC, which is still to be held upon. 

The issue under discussion within this report is the critical analysis of the regulations 
under Art. 390, para 3 CPC as well as the existing two statements in the procedural theory 
and case law regarding the nature of the deadline for submission of an action in an admitted 
injunction. The author reasons her own statement in relation to the answer which the 
interpretive issue before the General Assembly of the Civil and Commercial Division of the 
SCC is supposed to resolve. As per the author, the deadline for submission of future action in 
an admitted injunction is crucial in its nature and cannot be extended beyond the determined 
by the CPC one-month period. 
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I. В периода след влизане в сила на действащия Граждански процесуален кодекс 
(ГПК) в процеса на правоприлагането му се натрупа богата съдебна практика, 
включително по отношение на разпоредби, които въведоха нови моменти в уредените в 
кодекса производства. За съжаление, в доста от случаите тази практика е 
противоречива и поставя на вниманието на Върховния касационен съд (ВКС) 
необходимостта от уеднаквяване чрез  тълкувателните му правомощия, предвидени в  
чл. 124, ал.1 ЗСВ. 

При обезпечението на бъдещ иск, с разпоредбата на чл. 390, ал.3 ГПК 
законодателят въведе две нови правила за съда по обезпечението: максимална законова 
продължителност на срока за предявяване на бъдещия иск – един месец, както и 
задължението на съда служебно да отмени допуснатото обезпечение при липса на 
доказателства за предявяване на иска в определения от съда в рамките на този един 
месец  срок.  Прилагането на тези нови положения породи различни становища в 
съдебната практика, включително на ниво състави на Върховния касационен съд.  
            В редица определения, постановени в производството по обжалване на въззивни 
определения по чл. 274, ал.3 ГПК, отделни състави на ВКС са се произнасяли 
противоречиво по въпроса:  

„Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал.1 ГПК срокът 
по чл.390, ал.3 ГПК за предявяване на бъдещ иск ?” 

Констатирането на различно разрешаване в съдебната практика по един и същ 
процесуалноправен въпрос на ниво определения по чл. 274, ал.3 ГПК, постановени от  
състави на ВКС, попада в приложното поле на разпоредбата на чл.292 ГПК и дава 
повод за иницииране на производство по уеднаквяването й чрез постановяване на 
тълкувателно решение1. Предвид тази противоречива съдебна практика между състави 
на ВКС по процесуалния въпрос председателят на ВКС е разпоредил да се образува 
тълкувателно дело № 4/2015 г. по описа на ВКС, Гражданската и Търговска колегии, 
произнасяне по което  предстои. 

Настоящият доклад има за цел да постави на дискусия и коментар характера на 
срока за предявяването на бъдещия иск при допуснато обезпечение и да извърши 
критичен анализ на разпоредбата на чл. 390, ал.3 ГПК, както и да обоснове 
становището на автора за правилен отговор на поставения на вниманието на съдиите от 
Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на ВКС в рамките на 
образуваното тълкувателно дело въпрос2.   

 
II. Проблемът за естеството на срока за предявяване на бъдещ иск при 

допуснато обезпечение.  
 
1. Повод за настоящия доклад е характерът на срока за предявяване на иска в 

хипотезата на допуснато обезпечение, чиято продължителност според изричното 
предписание на закона в чл. 390, ал.3, предл.1-во ГПК не може да бъде повече от един 
месец.  

Актуалността на поставения проблем се обуславя от обстоятелството, че 
разпоредбата е новост в съдържанието на процесуалния ни кодекс. 

  

                                                            
1  Вж. така т.2 от Тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската колегия и 

Търговската колегия  на Върховния касационен съд № 2/28.09.2011 г. по тълкувателно дело № 2/2010 г.  
2  В периода между провеждането на научната конференция на 14 декември 2016 г. и 

публикуването на сборника с докладите беше гласувано и прието Тълкувателно решение № 3/2015 от 
03.02.2017 г. по тълкувателно дело № 4 по описа за 2015 г. на Общото събрание на Гражданската и 
Търговска колегии на ВКС.   
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2. Съпоставката между действащата разпоредба на чл. 390, ал.3, предл.1-во ГПК 
и нормата на чл. 309 ГПК (отм.)  разкрива съществени отлики между тях. До влизането 
в сила на  действащия ГПК при допускане обезпечаването на бъдещия иск съдът беше 
властен да определи продължителността на срока за предявяване на бъдещия иск, без 
да е ограничен от максимален законов срок.  При действието на ГПК (отм.) съдебният 
състав, допуснал обезпечението на бъдещия иск, в рамките на своите правомощия и 
преценка определяше срока, в който същият да бъде предявен и в съдебната практика 
нямаше съмнение, че съдебно определеният срок можеше да бъде продължаван при 
условията и предпоставките на чл. 36 ГПК (отм.). Правилото в отменения ни кодекс 
обаче звучеше по съвсем различен начин: при допуснато обезпечаване на бъдещ иск, 
съгласно чл. 309,  предл.2-ро ГПК (отм.) „съдията определя срок за предявяването на 
иска“, чиято максимална продължителност не беше предмет на изрична правна уредба.  

В съдебните актове от практиката по отменения ГПК по въпроса дали е 
допустимо продължаването на първоначално определения от съда срок за предявяване 
на бъдещия иск липсва противоречие. Процесуалната теория също еднозначно 
възприема възможността за продължаването му3.  

 
3. Откъде възниква поставеният проблем за естеството на срока за 

предявяване на бъдещ иск?  В нашата процесуална доктрина е възприето делението 
на законните процесуални срокове на решителни и нерешителни според това дали 
могат да бъдат продължавани от съда или тази възможност е изключена4. Решителните 
срокове са предмет на правна уредба в чл. 63, ал.3 ГПК, систематично отнесен към 
неговата част Първа, озаглавена „Общи правила“, приложими за всички уредени в него 
производства за защита и съдействие. В съответствие със законовата разпоредба, 
решителни са сроковете за обжалване и подаване молба за отмяна на влязло в сила 
решение. С изрични други разпоредби към тях са отнесени и срокът за подаване молба 
за възстановяване на срок ( чл. 64, ал.4 ГПК ), както и двуседмичният срок за подаване 
на възражение срещу издадената заповед за изпълнение от длъжника в заповедното 
производство (чл. 414, ал.2 ГПК). 

По възприетото от процесуалната ни теория становище всички други срокове, 
независимо дали са законни или съдебно определени, са нерешителни по своя 
характер5. Решителни по характера си срокове могат да уреждат разпоредби и в други 
закони6.  

Максималният едномесечен  срок за предявяване на бъдещия иск при допуснато 
обезпечение не е намерил своето отражение в общите правила за сроковете на ГПК. 
Означава ли това мълчание на закона, че той е нерешителен по характера си и може да 
бъде продължаван? 

Поставеният на обсъждане проблем е част от общия такъв относно 
допустимостта на окачествяването като решителни на процесуални срокове, които 
попадат извън обхвата и приложното поле на разпоредбата на чл. 63, ал.3 ГПК.  

                                                            
3   Вж. в този смисъл Сталев, Ж. Българско гражданско процесуално право. Четвърто допълнено 

и преработено издание. С.: ДИ Наука и изкуство, 1988, 650, както и Сталев, Ж. Българско гражданско 
процесуално право. Пето допълнено и преработено издание. С.: УИ Св. Климент Охридски, 1994, 733.   
 4 Вж. за него подробно  Силяновски, Д. Гражданско съдопроизводство. Том първи – обща част. 
Четвърто издание. С.: Университетска печатница, 1948, 247, който обозначава законните решителни 
срокове като „фатални“. За възприетото деление на сроковете вж. и Иванова, Р.– В: Сталев, Ж., А. 
Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. Девето 
преработено и допълнено издание. Първо по действащия ГПК. С.: Сиела, 2012, 246 
  5 Така Иванова, Р.– В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., 
246.  

6 Така Силяновски, Д. Цит. съч., 247.   
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Началният момент на срока за предявяването на бъдещия иск при допуснато 
обезпечение в съответствие с постановките по т.1 на Тълкувателно решение  № 6/2013 
г. от 14.03.2014 г. по тълкувателно дело № 6/2013 г.  на Общото събрание на 
Гражданската и Търговска колегии на ВКС е постановяване на определението, с 
което се допуска обезпечението, освен ако съдът не е спазил законовото изискване да 
се произнесе по молбата за обезпечение в деня на подаването й, в който случай срокът 
тече от връчването на съдебния акт.  

 
III. Преглед на съществуващите становища за характера на срока за 

предявяване на бъдещия иск след допуснато обезпечение в доктрината.  
След приемането на действащия ГПК в коментарната и научна литература се 

поддържат две разнопосочни становища. Според първото от тях,  срокът за предявяване 
на бъдещия иск при допуснато обезпечение е нерешителен по характера си и „ може 
да бъде продължаван или възстановяван на общо основание“7. Изразеното мнение в 
подкрепа на нерешителния характер на срока за предявяване на бъдещ иск след 
допуснато обезпечение не е подкрепено с особени аргументи. Според второто 
становище, срокът може да бъде продължаван, преди да е изтекъл, но „заедно с 
продължаването не може да бъде по-дълъг от един месец“8. Становището не е 
обосновано с допълнителни аргументи.  

 
IV. Противоречива съдебна практика на състави на ВКС, обусловила 

предложението за образуване на тълкувателно дело.  
В съдебната практика на ВКС , която е обвързваща като постановена по чл. 274, 

ал.3 ГПК, по поставения проблем съществуват две противоречиви становища :  
1.  Според първото от тях, срокът е нерешителен по естеството си и след като 

разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ГПК не го изключва изрично от приложното поле на 
разпоредбата на ал.1, уреждаща допустимостта за продължаване на процесуалните 
срокове, няма  пречка съдът да допусне продължаването му при постъпило искане от 
страна на ищеца (Определение № 775/ 28.10.2014 г. по ч. гр.д. № 5347/2014 г. На ВКС, 
Гражданска колегия, ІІІ г.о.). В същия смисъл е приетото становище в  Определение № 
134/14.03.2014 г. по ч. гр.д. № 659/2014 г. на ВКС, Гражданска колегия, I г.о., съгласно 
което срокът по чл. 390, ал.3 ГПК може да бъде продължаван, като обстоятелствата за 
това подлежат на преценка от съда, допуснал обезпечението, при постъпило искане за 
продължаване. Според съставите на ВКС, поддържащи това становище, разпоредбата 
на чл. 63, ал.3 ГПК е ограничителна и следва да се тълкува и прилага точно,  а не 
разширително.  

2. Според противоположното становище, предвиденият с разпоредбата на чл. 
390, ал. 3 ГПК срок има различен характер и цел за разлика от посочените в общата 
част на исковия процес срокове за обжалване на съдебните актове. Срокът за 
предявяване на бъдещия иск след допуснато обезпечение е  императивен, 
законоустановен и не може да бъде спиран, прекъсван или продължаван от съда 
(Определение № 327/ 11.05.2012 г. по ч. гр.д. № 126/2012 г. на ВКС, Гражданска 
колегия, ІІІ г.о.). Становище, че максималният едномесечен срок  по чл. 390, ал.3 ГПК  
не може да бъде продължаван при условията на чл. 63 ГПК е обосновано и в 
Определение № 155/  27.03.2013 г. по ч. гр.д. № 1962/2013 г. на ВКС, Гражданска 

                                                            
7  За него вж. Чернев, С. - В: Иванова, Р., Б. Пунев, С. Чернев. Коментар на новия Граждански 

процесуален кодекс. С. : ИК Труд и право, 2008, 600, както и Влахов, К. Актуални проблеми на новия 
Граждански процесуален кодекс. Второ издание. С.: Сиби, 2012, 80.  

8  За него вж. Попова, В. - В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Цит. 
съч., 1216.   
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колегия, ІІ г.о. Според мотивите на Определение № 859 /11.12.2013 г. по ч.т.д. № 
4482/2013 г. на ВКС, Търговска колегия, II т. о., споделящо становището за решителен 
характер на срока за предявяване на бъдещия иск, той следва да бъде определен от съда 
съобразно с времето, необходимо за подготовката на иска, но при определянето му 
съдът е ограничен с най-дългия възможен срок, посочен в закона - до един месец.  

3. Няма спор в съдебната практика, че в хипотезите, в които определеният от 
съда срок за предявяване на бъдещия иск след допуснато обезпечение е по-кратък от 
максималния срок, при постъпило искане от ищеца съдът да има право да продължи 
първоначално определения в рамките на едномесечния по закон. Противоречиво се 
разрешава обаче въпросът дали предвиденият в закона едномесечен срок е решителен 
или не и  може ли съдът да допусне продължаване над предвидената в закона негова 
максимална продължителност от един месец при наличие на уважителни причини за 
това ( чл. 63, ал.1 ГПК).  

4. Според изразено становище на Висшия адвокатски съвет по образуваното 
тълкувателно дело срокът за предявяването на бъдещия иск е нерешителен по 
характера си и няма пречка да бъде продължаван. При прилагането на чл.63, ал.1 ГПК 
обаче съдът следва да има предвид, че законът поставя разумни граници, в които 
обезпечението да предхожда предявяването на бъдещия иск, поради което както 
първоначалният, така и продълженият срок трябва да са съобразени с това законово 
изискване9. 

 
V. Становище и разсъждения по поставения проблем.   
За да бъде отговорено правилно на поставения въпрос за характера на срока за 

предявяване на бъдещия иск, е необходимо да си припомним същността на 
производството по обезпечаване на иска, неговата цел, както и естеството и целта на 
уредения едномесечен законов срок по чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК.  

1. Систематичното тълкуване на правната уредба на производството по 
обезпечаване на иска, съдържаща се в разпоредбите на самостоятелната част IV на 
ГПК, озаглавена „Обезпечително производство“ предоставя достатъчно аргументи за 
споделяне на безспорния в процесуалната ни теория извод, че по своето естество то 
представлява самостоятелно защитно-санкционно производство10, част от което е 
обезпечаването на бъдещия иск.  

Особените предпоставки на правото на обезпечаване на бъдещ иск са 
неговата допустимост, вероятната му основателност, доказана чрез специфичните 
доказателствени средства – писмени доказателства, предвидени в разпоредбата на чл. 
391, ал.1 ГПК и наличие на правен интерес от обезпечителна защита11 – когато преди 
предявяването на бъдещия иск за ищеца съществува опасност да стане невъзможно или 
да се затрудни осъществяването на правата му  по очакваното от него съдебно решение 
по бъдещия процес. Правото на обезпечаване на бъдещия иск възниква с пораждане на 
обезпечителната нужда12, съществува и се упражнява преди упражняването на правото 
на иск.  
                                                            

9  Вж. подробно становището на Висшия адвокатски съвет по тълкувателно дело № 4/2015 г. по 
описа на Общото събрание на Гражданската и Търговска колегии на ВКС на електронния адрес  на 
Висшия адвокатски съвет (http://www.vas.bg/bg/). 

10 В този смисъл: Сталев, Ж. –В : Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес. Том II.  С.: ДИ 
„Наука и изкуство“, 1955, 285; Попова, В. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. 
Иванова. Цит. съч., 1208.  Подробни аргументи за самостоятелния характер на производството по 
обезпечаване на иска вж. при Спасова, С. Обезпечение на иска. С.: Сиби, 2014, 29-48.  

11Вж. така Сталев, Ж.–В : Силяновски, Д., Ж. Сталев, Цит. съч., 288.   
12 Така Яновски, Б. Проблеми на съвременния изпълнителен процес на НРБългария.– в: Лекции 

за следдипломна специализация на юристи. С.: СУ „Св. Климент Охридски“, 1981, 159.  
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Допуснатата и наложена обезпечителна мярка проявява своето санкционно 
въздействие спрямо ответника, като води до ограничаване на правната му сфера. За 
разлика от ищеца, ответникът като страна, която не е инициатор на исковото 
производство,  няма право на обезпечаване на иска13 поради различното процесуално 
положение на страните в обезпечителното производство, имащо за своя правна 
последица различия в техните права14. При допуснато обезпечаване на бъдещ иск това 
ограничаване правата на ответника е оправдано само ако продължителността му е 
толкова,  колкото е разумно необходимо за подготвянето и подаването на исковата 
молба. Ето защо действащият ГПК с ал.3, предложение първо на чл.390 разпорежда, че 
когато се допуска обезпечение на бъдещ иск, „съдът определя срок за предявяване на 
иска, който не може да бъде по-дълъг от един месец.“ 

2. Определянето на срок за предявяване на иска и довеждането му до знанието 
на бъдещия ищец – молител в обезпечителното производство с постановяване на 
съдебния акт за допускане на поисканото обезпечение15 представлява указание от съда 
при какви условия той има право да се ползва от допуснатите обезпечителни мерки. От 
момента на узнаване за допуснатото обезпечаване на иска и указания в негов срок за 
предявяването му бъдещият ищец може да упражни правото си на иск  в рамките на 
определения от съда срок, като запази правните последици на допуснатото обезпечение 
по време на висящото исково производство. Ако съдебно указаният срок за 
предявяване на бъдещия иск не бъде спазен и не бъдат представени доказателства за 
това пред съда по обезпечението16, той отменя служебно допуснатото обезпечение ( чл. 
390, ал.3, предл.2-ро ГПК). Известно е, че в конкретното гражданско съдопроизводство 
се включват както процесуални действия, така и процесуални бездействия на 
страните17. В разпоредбата чл. 390, ал.3, предл.2-ро ГПК е уредена специфична правна 
последица на бездействието на бъдещия ищец – молител в обезпечителното 
производство да предяви иска в определения от съда срок за това. Санкцията, която 
настъпва при неупражняване в указания срок на правото му да предяви иска се състои в 
предписаната от закона служебната отмяна от съда на допуснатото обезпечение. Тя 
представлява отпадане на благоприятните правни последици на допуснатото 
обезпечение за молителя и предоставяне на възможност на ответника да ангажира 
срещу него  отговорността за претърпените вследствие на обезпечението вреди ( чл. 
                                                            

13 В процесуалната теория се поддържа и различно виждане, според което в изрично предвидени 
в закона случаи ответникът има право на обезпечение на иска – вж. за него Спасова, С. Обезпечение на 
иска, Цит. съч., 86-91. Като примери авторът навежда случаи, които по своя характер представляват 
обезпечителни мерки срещу започнало принудително изпълнение, а не обезпечаване на иска. За 
съществените разлики между обезпечаването по реда на ГПК и обезпечаването на иска вж. подробно 
Яновски, Б. Проблеми на съвременния изпълнителен процес на НРБългария, Цит. съч., 160-167.  

14Така Стамболиев, О. Принципи на гражданския процес. – Правна мисъл, 2008, № 1, с. 106.   
15 За началния момент на срока за предявяване на бъдещия иск вж. постановките по т.1 на 

Тълкувателно решение  № 6/2013 г. от 14.03.2014 г. по тълкувателно дело № 6/2013 г.  на Общото 
събрание на Гражданската и Търговска колегии на ВКС, според което срокът тече от постановяване на 
определението за допускане на обезпечението, освен в случаите на неспазен от съда срок да се произнесе 
по молбата в закрито заседание в деня на подаването й, в който случай той тече от връчване на съдебното 
определение.  

16 За допустимите доказателствени средства за доказване спазването на срока за предявяване на 
бъдещия иск при допуснато обезпечение вж. постановките по т.2 на Тълкувателно решение  № 6/2013 г. 
от 14.03.2014 г. по тълкувателно дело № 6/2013 г.  на Общото събрание на Гражданската и Търговска 
колегии на ВКС. Според възприетото тълкуване, спазването на срока се доказва с представяне на 
надлежни доказателства – препис от исковата молба с надлежно удостоверена дата на постъпването й в 
съда или съдебно удостоверение. Ако на съда е служебно известно, че искът е предявен в срок, той не 
отменя допуснатото обезпечение.   
 17Подробно Сталев, Ж. Производството като динамичен фактически състав.–Годишник на 
Софийския университет, Юридически факултет, том LVI, 1961, 136-137.  
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403, ал.1 ГПК). За да настъпи за молителя процесуалната тежест, следваща от неговото 
бездействие, той трябва да е узнае за допуснатото обезпечение и определения от съда 
срок, в който правото му да предяви иска следва да бъде упражнено. Ако бъдещият 
ищец желае да запази правата си по допуснатото обезпечение, докато исковото 
производство е висящо, е длъжен да предяви иска в определения срок и да докаже 
спазването му пред съда по обезпечението. 

3. Граматическото тълкуване18 на разпоредбата на чл. 390, ал.3, предл.1-во ГПК, 
според която при допуснато обезпечение на бъдещ иск съдът определя срок за 
предявяването му, „който не може да бъде по-дълъг от един месец“,  води до извода, 
че в случая законът е определил максималната продължителност на срока, в рамките на 
който съдът е оправомощен да определи за всеки конкретен случай колко време би 
било необходимо на ищеца да изготви и да подаде исковата си молба, така че в този 
срок искът да бъде предявен19.  Прочетена положително, тя означава, че при допускане 
на обезпечение на бъдещия иск съдът е длъжен : 1) да определи срок за предявяването 
му; и 2) този срок може да има  максимална продължителност от един месец.  

Срокът за предявяване на бъдещия иск при допуснато негово обезпечение е 
съдебен срок20  (чл. 59 ГПК). В разпоредбата на чл. 390, ал.3, изр. 1-во ГПК 
законодателят е определил неговата максимална законова продължителност – един 
месец. Определянето на конкретната му продължителност в рамките на максимално 
предвидената,  в съответствие с чл. 59 ГПК, е в правомощията и преценката на  съда, 
допуснал обезпечението.  

4. Мотивите за приемане на разпоредбата, предписала максималната 
продължителност на срока за предявяване на бъдещ иск, намират своето основание в 
необходимостта да бъде пресечена възможността от прекомерна висящност на 
наложената обезпечителна мярка като ограничаване правата на ответника в 
производството. Смисълът на разпоредбата на чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК се състои в 
препятстване възможността при действащия ГПК да се повтори съществуващата при 
действието на ГПК (отм.) неправилна и неприемлива съдебна практика по определяне 
на твърде дълъг срок за предявяване на бъдещия иск при допуснатото му обезпечение и 
да бъде ограничена злоупотребата с права в обезпечителното производство21. 
Отчитайки тези реалности, законодателят въведе като коректив максимална 
продължителност от един месец спрямо срока за предявяване на бъдещия иск след 
допуснатото му обезпечение, в рамките на който съдът по обезпечението има право да 
прецени конкретната му продължителност. Да се поддържа, че въпреки въведената 
изрична правна уредба на максималния срок за предявяване на бъдещия иск след 
допуснатото му обезпечение съдът има право да го продължи, означава да се дерогират 
законово предписаните условия и време за надлежно упражняване на правата от 
бъдещия ищец, ако желае да се ползва от допуснатите обезпечителни мерки по време 
                                                            
 18За понятието „граматическо“ или „езиково“ тълкуване вж. Таджер, В. Гражданско право на 
НРБ. Обща част-дял I. С.: Наука и изкуство, 1972, 127-128, както и Павлова, М. Гражданско право. 
Обща част. Второ преработено и допълнено издание. С.: Софи-Р, 2002, 133-134.   

19 Съобразно чл. 125 ГПК, искът е предявен с постъпването на исковата молба в съда, но в 
съдебната практика на ВКС се поддържа правилното становище, че  в случаите, когато исковата молба е 
подадена по пощата, датата на предявяването й е тази, отразена върху пощенското клеймо при 
подаването й, а не датата на постъпването й в съда – за нето вж.  Решение № 172/12.10.2016 г. по гр.д. № 
1424/2016 г. на ВКС, ГК, I г.о. (по чл. 290 ГПК), както и  Решение № 182/17.11.2010 г. по търг.д. № 
76/2010 г. на ВКС, ТК, II т.о. (по чл.290 ГПК).  

20Така Сталев, Ж.–В : Силяновски, Д., Ж. Сталев. Цит. съч., 290.  
21 С оглед на това въвеждането в закона на максимален срок за предявяване на иска при 

допуснато обезпечение се преценява в процесуалната теория като положителна основа за преодоляване 
на „ширещи се в практиката злоупотреби“ – вж. така Чернев, С.– В : Иванова, Р., Б. Пунев, С. Чернев. 
Цит. съч., 600.  
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на исковото производство. С разпоредбата на чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК 
императивно са определени времевите рамки  за молителя – бъдещ ищец, при които той 
може да упражни правото си на иск, като запази правните последици на допуснатото 
обезпечение по време на висящото исково производство.  Ако бъдещият иск не бъде 
предявен в определения от съда при спазване на това законово правило срок, 
разпоредбата на чл. 390, ал.3, предл. 2-ро ГПК повелително урежда правните последици 
от бездействието на ищеца в рамките на предписания максимален едномесечен срок и 
неговото пропускане – допуснатото обезпечение се отменя служебно от съда, без това 
да препятства надлежното упражняване правото на искова защита от ищеца. Анализът 
на тези правила води до извод, че законът е уредил с императивно правило 
максималната продължителност на срока за предявяване на бъдещия иск и съдът по 
обезпечението е длъжен да я спази.  

 
5. Логическото и систематично тълкуване22 на нормативната разпоредба на чл. 

390, ал.3, предл.1-во ГПК, според която при допуснато обезпечение на бъдещ иск съдът 
определя срок за предявяването му, „който не може да бъде по-дълъг от един месец“ , 
обосновава извод, че разпоредбата урежда следните законови забрани за съда, допуснал 
обезпечението : 1) да определя срок за предявяване на иска, надвишаващ един месец;  и 
2) да  нарушава максималната законова определена продължителност на срока за 
предявяване на бъдещия иск чрез продължаването му по искане на ищеца. От езиковото 
тълкуване на разпоредбата следва, че тя е с императивен характер и с нея се урежда 
решителен максимален срок от един месец за предявяване на бъдещия иск след 
допуснатото му обезпечение, в рамките на който ищецът е длъжен да упражни правото 
си на иск, ако желае да запази допуснатите обезпечителни мерки спрямо ответника по 
време на висящото исково производство. Продължаването на срока за предявяване на 
иска над законово предвидения максимален времеви лимит неоправдано засяга 
правната сфера на бъдещия ответник и е в състояние да предостави възможност за 
злоупотреба с права в нарушение на разпоредбата на чл. 3 ГПК.  

6. Начинът, по който законодателят е формулирал забраната за определяне на 
срок за предявяване на бъдещия иск при допуснато обезпечение над уредения 
едномесечен максимален такъв, води до извод за специален характер на разпоредбата 
на чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК в частта й на определения от нея максимален 
едномесечен срок за предявяване на бъдещия иск, който изключва възможността за 
прилагане на общата разпоредба на чл. 63, ал.1 ГПК за продължаване на законовите 
срокове, чието систематично място е в част Първа, озаглавена „Общи правила“ на 
кодекса.  При едновременното действие на общата разпоредба на чл. 63, ал.1 ГПК за 
допустимостта и условията за продължаване на процесуалните срокове и специалната 
разпоредба на чл. 390, ал.1, предл.1-во ГПК, специалната норма изключва прилагането 
на общата. Бъдещият ищец е длъжен да предяви иска в указания от съда с 
определението за допускане на обезпечението срок, който не може да бъде по-дълъг от 
един месец, и има право да поиска неговото продължаване само ако първоначално 
определеният от съда срок за предявяването му е по-кратък от предписания от закона 
максимален едномесечен такъв.  

 
7. Не е прецедент в други разпоредби на ГПК да бъдат предвидени решителни 

срокове, в допълнение към общата разпоредба на чл. 63, ал.3 ГПК. С изрични други 
разпоредби към тях са отнесени и срокът за подаване молба за възстановяване на 
срок ( чл. 64, ал.4 ГПК ), както и двуседмичният срок за подаване на възражение 

                                                            
 22За тези понятия вж. Таджер, В., Цит. съч., 128-130, както и Павлова, М., Цит. съч., 134-136.  
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срещу издадената заповед за изпълнение от длъжника в заповедното производство ( чл. 
414, ал.2 ГПК). 

 Ето защо намирам, че изводът за решителен характер на максималния 
едномесечен срок за предявяване на иска при допуснато обезпечение, повелително 
установен в разпоредбата на чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК съответства на  
граматическото, логическо и систематичното тълкуване на тази сравнително нова за 
нашето законодателство норма, без аналог в ГПК (отм.). Това тълкуване постига баланс 
и равнопоставеност в правата между двете главни страни в обезпечителното 
производство.  
 

VI. В заключение, след критичния анализ на възприетите в практиката 
становища, коментар и тълкуване на законовите текстове, намирам за правилно и 
съответстващо на основните положения в ГПК, съобразено със същността на 
производството по обезпечаване на иска, неговата цел, както и естеството и целта на 
уредения едномесечен законов срок по чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК, поставеният в 
рамките на тълкувателно дело № 4/2015 г. пред Общото събрание на Гражданската и 
Търговска колегии на ВКС въпрос да получи следния отговор: Срокът за предявяване 
на бъдещ иск при допуснато обезпечение по чл. 390, ал.3, предл. 1-во ГПК поради своя 
характер не може да бъде продължаван при условията на чл.63, ал.1 ГПК над 
императивно определения  в закона максимален едномесечен срок. 
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