
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС В СИЛА ОТ 01.03.2008г. /III част/

(Обн., ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г. – в сила от 01.03.2008 г.)

ЧАСТ ТРЕТА 
ОСОБЕНИ ИСКОВИ ПРОИЗВОДСТВА 

Глава двадесет и пета 

БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО

Приложно поле

Чл. 310. По реда на тази глава се разглеждат искове: 
1. за трудово възнаграждение, за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна, за възстановяване на 
предишната работа, за обезщетение за времето, през което работникът е останал без работа поради уволнението, и за 
поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи; 
2. за опразване на наети и заети за послужванe помещения; 
3. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за авторското право и сродните му права, 
Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона 
за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове 
растения и породи животни; 
4. за установяване и преустановяване на нарушение на права по Закона за защита на потребителите; 
5. други искове, чието разглеждане в бързо производство е уредено в закон.
Проверка на исковата молба
Чл. 311. (1) В деня на постъпване на исковата молба съдът извършва проверка за нейната редовност и за допустимостта на 
иска. 
(2) Съдът дава указания на ищеца да допълни, конкретизира твърденията си и да отстрани противоречията в тях, когато са 
неясни, непълни или неточни.
Подготовка на делото в закрито заседание
Чл. 312. (1) В деня на постъпване на отговора на ответника или на изтичане на срока за това съдът в закрито заседание: 
1. насрочва делото за дата не по-късно от три седмици; 
2. изготвя писмен доклад по делото; 
3. приканва страните към спогодба и им разяснява преимуществата на различните способи за доброволно уреждане на спора; 
4. произнася се по доказателствените искания, като допуска доказателствата, които са относими, допустими и необходими; 
5. определя размер и срок за внасянето на разноски за събиране на доказателства. 
(2) Съдът връчва на страните препис от разпореждането, а на ищеца - и от писмения отговор и доказателствата към него, като 
им указва в едноседмичен срок да вземат становище във връзка с дадените указания и доклада по делото и да предприемат 
съответните процесуални действия, както и за последиците от неизпълнение на указанията. 
(3) По направените своевременно искания във връзка с указанията и доклада по делото съдът се произнася в деня на 
постъпването им. Разпореждането по направените искания се съобщава на страните.
Последици от неизпълнение на указанията
Чл. 313. Когато в установения срок страните не изпълнят указанията на съда, те губят възможността да направят това по-
късно, освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Съединяване на искове
Чл. 314. (1) Ищецът може със становището си по доклада на съда, а ответникът с писмения отговор, да поиска съдът да се 
произнесе с решението си относно съществуването или несъществуването на едно оспорено правоотношение, от което зависи 
изцяло или отчасти изходът на делото. 
(2) По реда на това производство не може да се предявяват насрещни искове, да се привличат трети лица и да се предявяват 
искове срещу тях. 
(3) По искове за опразване на наети и заети за послужване помещения не се допускат възражения за собственост и за 
извършени подобрения в имота.
Разглеждане на делото
Чл. 315. (1) В заседанието за разглеждане на делото съдът отново приканва страните към спогодба и ако такава не се 
постигне, събира представените доказателства и изслушва устните състезания. 
(2) В същото заседание съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалването му.
Срок за постановяване на съдебното решение
Чл. 316. Съдът обявява решението си с мотивите в двуседмичен срок след заседанието, в което е приключило разглеждането 
на делото.
Приложимост на правилата пред въззивния съд
Чл. 317. Правилата на тази глава се прилагат съответно и за производството пред въззивния съд.
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ПРОИЗВОДСТВО ПО БРАЧНИ ДЕЛА

Брачни искове

Чл. 318. По реда на тази глава се разглеждат исковете за развод, за унищожаване на брака и за установяване на 
съществуването или несъществуването на брак между страните.
Специална дееспособност
Чл. 319. Непълнолетните и ограничено запретените съпрузи могат сами да предявяват брачни искове и да отговарят по тях.
Развод при бременност на съпругата
Чл. 320. Производството по брачен иск се спира по искане на съпругата, ако тя е бременна и до навършване на 12-месечна 
възраст на детето.
Разглеждане на делото
Чл. 321. (1) В първото заседание за разглеждане на делото по иск за развод страните трябва да се явят лично. При неявяване 
на ищеца без уважителни причини производството се прекратява. 
(2) След разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата молба съдът е длъжен отново да 
напъти страните към медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. 
(3) Ако страните постигнат съгласие за започване на медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, делото се 
спира. 
(4) Всяка от страните може да поиска възобновяване на производството по делото в 6-месечен срок. Ако такова искане не 
бъде направено, делото се прекратява. 
(5) Когато се постигне споразумение, в зависимост от съдържанието му делото или се прекратява, или се преминава към 
производство за развод по взаимно съгласие. 
(6) Ако страните не постигнат съгласие за процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора, 
разглеждането на делото продължава.
Изчерпателност на основанията
Чл. 322. (1) При иск за развод ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на 
брака. Непосочени основания, настъпили и станали известни на съпруга до приключване на устните състезания, не могат да 
послужат като основание за предявяване на нов иск за развод. 
(2) Всички брачни искове може да се съединяват помежду си. С тях задължително се предявяват и разглеждат исковете за 
упражняване на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползването на семейното жилище, 
издръжката между съпрузите и фамилното име. 
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат и за ответника относно исковете, които той е могъл да предяви. 
(4) Не може да се предяви иск за унищожаване на брака поради нарушаване на условията за възраст по чл. 12 и поради 
заплашване по чл. 96, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс, след като искът за развод бъде отхвърлен.
Привременни мерки
Чл. 323. (1) По молба на всяка от страните съдът, пред който е предявен искът за развод или за унищожаване на брака, 
определя привременни мерки относно издръжката, семейното жилище и ползването на придобитото през време на брака 
имущество, както и относно грижата за децата и тяхната издръжка. 
(2) По тази молба съдът се произнася в заседанието, в което е отправена молбата, освен ако не се налага да се събират 
допълнителни доказателства. В този случай ново заседание се насрочва в двуседмичен срок. 
(3) Определението по ал. 1 не подлежи на обжалване, но то може да бъде изменяно от същия съд.
Решение по брачни искове
Чл. 324. По брачни искове не се постановява неприсъствено решение и решение при признание на иска.
Влизане в сила на решението за развод
Чл. 325. Решението за развод влиза в сила, дори и да е обжалвано само в частта му относно вината.
Фамилно име след развод
Чл. 326. В решението, с което се допуска разводът, съдът разрешава и въпроса за фамилното име, което съпрузите ще могат 
да носят за в бъдеще.
Продължаване на делото при смърт на ищеца
Чл. 327. (1) Когато съпругът - ищец, умре и искът за развод се основава на вината на преживелия го съпруг, съдът дава 
двуседмичен срок на призованите към наследяване низходящи или възходящи да заявят дали желаят да продължат делото. 
Това правило се прилага и при иск за унищожаване на брака, ако преживелият съпруг е бил недобросъвестен. 
(2) Ако в дадения срок никой не заяви, че желае да продължи делото, то се прекратява. Делото се прекратява и ако искът за 
развод не се основава на вината на преживелия съпруг или ако той при иск за унищожаване на брака е бил добросъвестен. 
(3) При продължаване на делото съдът се произнася само по посоченото от починалия съпруг като основание за 
прекратяване на брака виновно поведение на преживелия.
Продължаване на делото при смърт на ответника
Чл. 328. При смърт на ответника продължаването на делото от лицата по чл. 327 е възможно, ако предявеният иск е във 
връзка с чл. 13 от Семейния кодекс и ищецът е недобросъвестна страна при сключване на брака.
Разноски по делото
Чл. 329. (1) Съдебните разноски по брачните дела се възлагат върху виновния или недобросъвестния съпруг. Когато няма 
вина или недобросъвестност или когато и двамата съпрузи са виновни или недобросъвестни, разноските остават в тежест на 
всеки от тях, както са ги направили. 
(2) При отхвърляне на иска за развод разноските се определят по реда на чл. 78. По този ред се определят разноските и при 
обжалване на решението.



Развод по взаимно съгласие
Чл. 330. (1) При искане за развод по взаимно съгласие съпрузите се явяват лично в съдебното заседание. 
(2) Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява. 
(3) След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и прецени, че постигнатото 
споразумение по чл. 101 от Семейния кодекс не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и 
утвърждава споразумението с решение. 
(4) Разглеждането на молбата се отлага само ако е необходимо да се съберат допълнителни доказателства. 
(5) Решението, с което се допуска разводът по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

Глава двадесет и седма 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛА ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

Приложима уредба

Чл. 331. (1) По реда на тази глава се разглеждат исковете за установяване или за оспорване на произход, както и исковете 
за прекратяване на осиновяване. 
(2) По исковете по ал. 1 се прилагат съответно чл. 319 и 327 относно продължаване на делото от наследниците на 
осиновителя за установяване на неговата основателност.
Присъединяване на исковете за издръжка
Чл. 332. (1) С иска за установяване на бащинство или майчинство може да се съединява и иск за издръжка на детето, но 
привременна издръжка по тези дела не може да се присъжда. 
(2) С иска за прекратяване на осиновяването може да се съедини иск за обезщетение на осиновения, който е допринесъл за 
увеличаване на имотното състояние на осиновителя. Този иск може да бъде предявен и като насрещен.
Задължение за съдействие
Чл. 333. (1) Страните по дело за произход са длъжни да оказват съдействие при изготвяне на заключението от вещото лице, 
освен ако изследването е свързано със сериозна или продължителна опасност за живота или здравето им. 
(2) Съдът се произнася по отказа за съдействие с определение, което подлежи на отделно обжалване. Когато отказът е 
правомерен, съдът определя друг метод за изследване на произхода, който не е свързан с посочената опасност. 
(3) За получаване на проби посредством методи, при които не се накърнява телесната неприкосновеност, съдът нарежда 
при необходимост прилагането на подходящи мерки за принуда. 
(4) Ако доказателства не могат да бъдат събрани по реда на ал. 1 - 3, съдът може да постанови вземането на необходимите 
послесмъртни проби освен в случаите, когато това е забранено със закон.
Решение по иск за гражданско състояние
Чл. 334. По иск за гражданско състояние не се постановяват неприсъствено решение и решение при признание на иска.
Прекратяване на производството при смърт на детето
Чл. 335. По дела за оспорване на бащинство производството се прекратява при смърт на детето.

Глава двадесет и осма 
ПОСТАВЯНЕ ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ

Започване на производството

Чл. 336. (1) Поставяне на едно лице под пълно или ограничено запрещение може да бъде поискано с искова молба от 
съпруга, от близки роднини, от прокурора и от всеки, който има правен интерес от това. 
(2) В производствата по ал. 1 участието на прокурора е задължително.
Лични впечатления от лицето
Чл. 337. (1) Лицето, чието запрещение се иска, трябва да бъде разпитано лично и ако се налага, се довежда принудително. 
Когато лицето е в лечебно заведение и здравословното му състояние не позволява да бъде доведено лично в съдебно 
заседание, съдът е длъжен да придобие непосредствено впечатление за неговото състояние. 
(2) Ако след разпита съдът прецени за необходимо, назначава на лицето по ал. 1 временен попечител, който да се грижи за 
неговите лични и имуществени интереси.
Разглеждане на иска
Чл. 338. (1) Съдът се произнася по молбата след разпита на лицето, чието запрещение се иска, и на неговите близки. Ако 
това се окаже недостатъчно, съдът пристъпва към събиране на други доказателства и изслушване на вещи лица. 
(2) Ако лицето е в лечебно заведение, съдът изисква сведения за неговото състояние. 
(3) След като влезе в сила решението, с което лицето се поставя под запрещение, съдът съобщава за това на органа по 
настойничество и по попечителство, за да се учреди настойничество или попечителство. 
(4) Ищецът няма право на разноски в производството за поставяне под запрещение. Ако искът бъде отхвърлен, ищецът 
дължи на ответника направените от него разноски във връзка с делото.
Решение по иск за поставяне под запрещение
Чл. 339. По иск за поставяне под запрещение не се постановяват неприсъствено решение и решение при признание на иска.
Отмяна на запрещението
Чл. 340. (1) Разпоредбите на тази глава се прилагат и за отмяна на запрещението. 
(2) Отмяната на запрещението може да бъде поискана и от органа по настойничество и по попечителство или от 
настойника.



Глава двадесет и девета 
СЪДЕБНА ДЕЛБА

Започване на производството

Чл. 341. (1) Сънаследник, който иска делба, подава до районния съд писмена молба, към която прилага: 
1. удостоверение за смъртта на наследодателя и за неговите наследници; 
2. удостоверение или други писмени доказателства за наследствените имоти; 
3. преписи от молбата и приложенията за другите сънаследници. 
(2) Всеки от останалите сънаследници може в първото заседание по делото да поиска с писмена молба да бъдат включени 
в наследствената маса и други имоти.
Първо заседание
Чл. 342. В първото заседание всеки от сънаследниците може да възрази против правото на някой от тях да участва в 
делбата, против размера на неговия дял, както и против включването в наследствената маса на някои имоти.
Преюдициални въпроси
Чл. 343. В производството за делба се разглеждат оспорвания на произход, на осиновявания, на завещания и на 
истинността на писмени доказателства, както и искания за намаляване на завещателни разпореждания и на дарения.
Решение по допускане на делбата
Чл. 344. (1) В решението, с което се допуска делба, съдът се произнася по въпросите между кои лица и за кои имоти ще се 
извърши тя, както и каква е частта на всеки сънаследник. Когато се допуска делба на движими вещи, съдът се произнася и 
по въпроса кой от съделителите ги държи. 
(2) В решението по ал. 1 или по-късно, ако всички наследници не използват наследствените имоти съобразно правата си, 
съдът по искане на някой от тях постановява кои от наследниците от кои имоти ще се ползват до окончателното 
извършване на делбата или какви суми едните трябва да плащат на другите срещу ползването. 
(3) Определението по ал. 2 може да бъде изменено от същия съд. То може да се обжалва и с частна жалба.
Изключване на имоти от делбата
Чл. 345. Когато в наследството има имоти, които наследодателят е притежавал в съсобственост с трети лица, тези имоти 
се изключват от поделяемата маса, ако между наследниците, от една страна, и третите лица - от друга, не се извърши 
делба преди съставянето на разделителния протокол.
Искания за сметки
Чл. 346. В първото заседание след допускане на делбата сънаследниците могат да предявят искания за сметки помежду 
си, като посочат и доказателствата си.
Разделителен протокол
Чл. 347. Съдът съставя разделителния протокол въз основа на заключението на вещо лице при спазване правилата на 
Закона за наследството.
Изнасяне на публична продан
Чл. 348. Когато някой имот е неподеляем и не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде 
изнесен на публична продан. Страните в делбата могат да участват при наддаването в публичната продан.
Възлагане на неподеляемо жилище
Чл. 349. (1) Ако неподеляемият имот е жилище, което е било съпружеска имуществена общност, прекратена със смъртта 
на единия съпруг или с развод, и преживелият или бившият съпруг, на когото е предоставено упражняването на 
родителските права по отношение на децата от брака, няма собствено жилище, съдът по негово искане може да го 
постави в дял, като уравнява дяловете на останалите съделители с други имоти или с пари. 
(2) Ако неподеляемият имот е жилище, всеки от съделителите, който при откриване на наследството е живял в него и не 
притежава друго жилище, може да поиска то да бъде поставено в неговия дял, като дяловете на останалите съделители се 
уравнят с друг имот или с пари. Когато няколко съделители, отговарящи на условията по изречение първо, предявят 
претенции за поставяне на имота в техния дял, предпочита се онзи, който предложи по-висока цена. 
(3) За вземанията за уравнение на дяловете заинтересованите могат да впишат законна ипотека. 
(4) Искането за възлагане може да се направи най-късно в първото заседание след влизането в сила на решението за 
допускане на делбата по чл. 344, ал. 1. Имотът се оценява по действителната му стойност. 
(5) Когато уравнението е парично, то заедно със законната лихва трябва да се изплати в 6-месечен срок от влизането в 
сила на решението за възлагане. 
(6) Съделителят, в чийто дял е поставен имотът по реда на ал. 1 и 2, става негов собственик, след като изплати в срока по 
ал. 5 определеното парично уравнение заедно със законната лихва. Ако уравнението не бъде изплатено в този срок, 
решението за възлагане се обезсилва по право и имотът се изнася на публична продан. Имотът може да не бъде изнесен 
на публична продан и да се възложи на друг съделител, който отговаря на условията по ал. 2 и е направил искане за 
възлагане в срока по ал. 4, ако той заплати веднага цената, по която е оценен имотът при делбата, намалена със 
стойността на дела му в него. Получената сума се разпределя между останалите съделители съобразно с квотите им.
Окончателен разделителен протокол
Чл. 350. След като състави проекта за разделителния протокол, съдът призовава страните, за да им го предяви и да 
изслуша възраженията им по него. След това той съставя и обявява окончателния разделителен протокол.
Обжалване на решенията
Чл. 351. Решенията по чл. 346, 348, 349 и 350 подлежат на обжалване с обща жалба в срока за обжалване на най-късното 
решение.



Теглене на жребий
Чл. 352. След като решението по разделителния протокол влезе в сила, съдът призовава страните за теглене на жребий.
Разпределяне на имотите
Чл. 353. Съдът може да извърши делбата, като разпредели наследствените имоти между съделителите, без да тегли 
жребий, когато съставянето на дялове и тегленето на жребий се оказва невъзможно или много неудобно.
Изкупуване от съделител
Чл. 354. (1) Когато имотът се изнася на публична продан като неподеляем, всеки от съделителите в делбата може да го 
изкупи при условията на чл. 505, ал. 2. 
(2) Ако няколко съделители желаят да изкупят имота при условията на ал. 1, се извършва нова продан само между тях 
при първоначална цена - предложената най-висока при първата продан. Тя продължава една седмица и се извършва по 
общите правила. 
(3) Ако при проданта по ал. 2 никой от съделителите не изкупи имота, той се възлага на наддавача - трето лице на 
делбата, предложило най-високата цена при първата продан.
Разноски по производството
Чл. 355. Страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им. По присъединените искове в делбеното 
производство разноските се определят по чл. 78.

Глава тридесета 
ЗАЩИТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНО ВЛАДЕНИЕ

Родова подсъдност

Чл. 356. Исковете за защита и за възстановяване на нарушено владение и държане (чл. 75 и 76 от Закона за 
собствеността) са подсъдни на районния съд като първа инстанция.
Установяване на факта на владението
Чл. 357. (1) По тези дела съдът проверява само факта на владението и на нарушението му. 
(2) Документите, удостоверяващи правото на собственост, се вземат предвид само доколкото установяват факта на 
владението.
Проверка за законосъобразност
Чл. 358. Когато владението е отнето по нареждане или със съдействие на съдебен изпълнител или друг държавен орган, 
съдът проверява законосъобразността на нареждането, съответно на извършените действия, независимо дали подлежат 
на обжалване и дали са обжалвани.
Недопустимост при предявен иск за собственост
Чл. 359. Лицето, което е предявило иск за собственост върху недвижим имот, не може да предяви иск за владение срещу 
същия ответник за същия имот, докато е висящо делото за собствеността, освен ако владението е отнето след 
предявяването на иска по насилствен или скрит начин.
Глоба за нарушителя
Чл. 360. Когато владението или държането е било отнето чрез насилие или по скрит начин (чл. 76 от Закона за 
собствеността), съдът може да наложи на нарушителя и глоба до 1000 лв.
Предварително изпълнение
Чл. 361. Решението относно предаването на имота подлежи на предварително изпълнение и не може да бъде спряно.

Глава тридесет и първа 
ПРОИЗВОДСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН ДОГОВОР

Обявяване на договора за окончателен при насрещно задължение

Чл. 362. (1) При иск по чл. 19, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите, ако според предварителния договор 
ищецът трябва да изпълни свое насрещно задължение при сключването на окончателния договор, съдът постановява 
решение, което замества окончателния договор, при условие ищецът да изпълни задължението си. В този случай ищецът 
трябва да изпълни задължението си в двуседмичен срок от влизането в сила на решението, включително чрез 
прихващане на платените от него за сметка на ответника задължения към държавата. 
(2) Ако в срока по ал. 1 ищецът не изпълни задължението си, първоинстанционният съд по искане на ответника 
обезсилва решението.
Проверка на собствеността
Чл. 363. Когато задължението е за прехвърляне на право на собственост върху имот, съдът проверява и дали са налице 
предпоставките за прехвърляне на собствеността по нотариален ред, включително дали отчуждителят е собственик на 
имота.
Такси и разноски
Чл. 364. (1) С решението си съдът осъжда ищеца да заплати на държавата следващите се разноски по прехвърлянето на 
имота и нарежда да се впише възбрана върху имота до изплащането на тези разноски. 
(2) Съдът не издава препис от решението, докато ищецът не докаже, че са заплатени разноските по прехвърлянето.

Глава тридесет и втора 
ПРОИЗВОДСТВО ПО ТЪРГОВСКИ СПОРОВЕ

Приложима уредба



Чл. 365. По реда на тази глава окръжният съд разглежда като първа инстанция искове с предмет право или правно 
отношение, породено или отнасящо се до: 
1. търговска сделка, включително сключването, тълкуването, действителността, изпълнението, неизпълнението или 
прекратяването й, последиците от прекратяването й, както и за попълване на празноти в търговска сделка или 
приспособяването й към нововъзникнали обстоятелства; 
2. приватизационен договор, договор за обществена поръчка или договор за концесия; 
3. участие в търговско дружество или в друго юридическо лице - търговец, както и за установяване недопустимост или 
нищожност на вписването и за несъществуване на обстоятелство, вписано в търговския регистър; 
4. попълване масата на несъстоятелността, включително и установителните искове на кредиторите; 
5. картелни споразумения, решения и съгласувани практики, концентрация на стопанска дейност, нелоялна 
конкуренция и злоупотреба с монополно или господстващо положение.
Приложения към исковата молба
Чл. 366. Към исковата молба за парично вземане страната е длъжна да представи справка, която съдържа 
необходимите изчисления за определяне на неговия размер.
Отговор на исковата молба
Чл. 367. (1) След като приеме исковата молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на ответника, на 
който указва да подаде писмен отговор в двуседмичен срок, задължителното съдържание на отговора и последиците от 
неподаването на отговор или неупражняването на права. 
(2) Писменият отговор на ответника трябва да съдържа: 
1. посочване на съда и номера на делото; 
2. името и адреса на ответника, както и на неговия законен представител или пълномощник, ако има такива; 
3. становище по допустимостта и основателността на иска; 
4. становище по обстоятелствата, на които се основава искът; 
5. възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават; 
6. подпис на лицето, което подава отговора. 
(3) В отговора на исковата молба ответникът е длъжен да посочи точно доказателствата и конкретните обстоятелства, 
които ще доказва с тях, както и да представи всички писмени доказателства, с които разполага. 
(4) В срока за отговор ответникът може да предяви насрещен иск, да привлече трети лица и да предяви искове срещу 
тях.
Приложения към отговора на исковата молба
Чл. 368. Към отговора на исковата молба се представят преписи от отговора и от приложенията към него според броя 
на ищците.
Възражение за разглеждане по общия ред
Чл. 369. (1) Възражението, че спорът не подлежи на разглеждане по реда на тази глава, може да се направи само от 
ответника най-късно с отговора на исковата молба или да се повдигне служебно от съда в същия срок. 
(2) Срещу определението, че спорът подлежи на разглеждане по общия ред, може да се подаде частна жалба.
Последици от неподаването на отговор
Чл. 370. Когато в установения срок ответникът не подаде писмен отговор, не вземе становище, не направи възражения, 
не посочи доказателства или не представи писмени доказателства, той губи възможността да направи това по-късно, 
освен ако пропускът се дължи на особени непредвидени обстоятелства.
Възражение за прихващане след срока за отговор
Чл. 371. Възражението за прихващане може да се направи до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, 
когато за доказването му не се налага събирането на нови доказателства, или до приключване на съдебното дирене 
във въззивната инстанция, когато съществуването или неоспорването му са установени с влязло в сила съдебно 
решение или заповед за изпълнение.
Допълнителна искова молба
Чл. 372. (1) След като приеме отговора, съдът изпраща препис от него заедно с приложенията на ищеца, който може в 
двуседмичен срок да подаде допълнителна искова молба. 
(2) В допълнителната искова молба ищецът може да поясни и допълни първоначалната. В срока за допълнителна 
искова молба той може да измени предявения иск, да привлече трети лица и да предяви искове срещу тях, да поиска 
съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или несъществуването на едно оспорено в 
отговора на исковата молба правоотношение, от което зависи изцяло или отчасти изходът на делото, както и да посочи 
и представи нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с исковата молба.
Допълнителен отговор
Чл. 373. (1) След като приеме допълнителната искова молба, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на 
ответника, който може в двуседмичен срок да подаде отговор. 
(2) В допълнителния отговор ответникът е длъжен да отговори на допълнителната искова молба. В срока за 
допълнителен отговор той може да поиска съдът да се произнесе със самото решение и относно съществуването или 
несъществуването на едно оспорено в допълнителната искова молба правоотношение, от което зависи изцяло или 
отчасти изходът на делото, както и да сочи и представя нови доказателства, които не е могъл да посочи и представи с 
отговора на исковата молба.
Подготовка на делото в закрито заседание



Чл. 374. (1) След като провери редовността на разменените книжа и допустимостта на предявените искове, 
включително тяхната цена, както и другите искания и възражения на страните, съдът се произнася с определение по 
всички предварителни въпроси и по допускане на доказателствата. Съдът може да се произнесе по допускането на 
някои доказателства в открито заседание само ако прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на 
страните. 
(2) Съдът насрочва делото в открито заседание, като изпраща на ищеца допълнителния отговор. Съдът съобщава на 
страните определението си по ал. 1. Той може да им съобщи и проекта си за доклад по делото, както и да ги напъти 
към процедура по медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора.
Разглеждане на делото в открито заседание
Чл. 375. (1) В откритото заседание съдът прави устен доклад, дава указания на страните и им предоставя възможност 
да изложат становището си във връзка с доклада по делото и дадените указания, както и да предприемат желаните от 
тях процесуални действия, след което събира допуснатите доказателства и изслушва устните състезания. 
(2) При фактическа и правна сложност на делото съдът може да определи срок за всяка от страните да представи 
писмена защита и реплика.
Разглеждане на делото в закрито заседание
Чл. 376. (1) Когато с размяната на книжа са представени всички доказателства и ако приеме, че не е необходимо 
изслушването на страните, съдът може да разгледа делото в закрито заседание, като предостави на страните 
възможност да представят писмени защити и реплики. 
(2) Съдът разглежда и решава делото в закрито заседание, когато страните поискат това. 
(3) Съдът посочва деня, в който ще обяви решението си, от който ден тече срокът за обжалване.
Приложимост на общите правила
Чл. 377. Доколкото няма особени правила за производството по търговски дела, прилагат се общите правила за 
производството пред първата инстанция.
Приложимост на правилата пред въззивния съд
Чл. 378. Правилата на тази глава се прилагат съответно и за производството пред въззивния съд.

Глава тридесет и трета 
ПРОИЗВОДСТВО ПО КОЛЕКТИВНИ ИСКОВЕ

Колективни искове

Чл. 379. (1) Колективен иск може да бъде предявен от името на лица, увредени от едно нарушение, когато според 
характера на нарушението техният кръг не може да бъде определен точно, но е определяем. 
(2) Лица, които претендират да са увредени от нарушение по ал. 1, или организация за защита на увредените лица 
или за защита срещу такива нарушения, могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за 
установяване на увреждащото действие или бездействие, неговата противоправност и вината. 
(3) Лица, които претендират колективният им интерес да е увреден или застрашен от нарушение по ал. 1, или 
организация за защита на увредените лица, на увредения колективен интерес или за защита срещу такива нарушения 
могат да предявят от името на всички увредени иск срещу нарушителя за преустановяване на нарушението, за 
поправяне на последиците от нарушението на увредения колективен интерес или за обезщетение на вредите, 
причинени на този интерес.
Предявяване на колективен иск
Чл. 380. (1) Колективните искове се разглеждат от окръжния съд като първа инстанция по реда на тази глава. 
(2) В исковата молба, отделно от обстоятелствата, на които се основава колективният иск, се посочва кои 
обстоятелства определят кръга на увредените лица и начинът, по който се предлага да бъде разгласено 
предявяването на иска. 
(3) Към исковата молба се представят доказателства за възможностите на ищеца сериозно и добросъвестно да защити 
увредения интерес, както и да понесе тежестите, свързани с водене на делото, включително разноските.
Проверка на условията за предявяване на колективен иск
Чл. 381. (1) След проверката на допустимостта на предявения иск и редовността на исковата молба съдът служебно 
проверява възможностите на лицето или лицата, предявили иска, сериозно и добросъвестно да защитят увредения 
интерес и да понесат тежестите, свързани с водене на делото, включително разноските. 
(2) Съдът може да изслуша лицето или лицата, предявили иска, в открито заседание. 
(3) Съдът не допуска разглеждането на делото, ако никое от лицата, предявили иска, не отговаря на условията по ал. 
1 и ако всички заедно не отговарят на тези условия. 
(4) Определението на съда, с което не се допуска разглеждането на делото, подлежи на обжалване с частна жалба.
Подготовка на делото за разглеждане
Чл. 382. (1) В открито заседание с призоваване на страните съдът изслушва становищата на страните по 
обстоятелствата, които определят кръга на увредените лица, и начина за разгласяване на предявяването на иска. 
(2) Съдът определя: 
1. подходящ начин за разгласяване на предявяването на иска - колко съобщения, чрез кои медии и в продължение на 
колко време трябва да бъдат направени; 
2. подходящ срок след разгласяването, в който увредените лица могат да заявят, че ще участват в процеса или ще 
осъществят защитата си самостоятелно. 
(3) Определението подлежи на обжалване с частна жалба.



Приемане на нови участници и изключване от участие
Чл. 383. (1) В закрито заседание съдът: 
1. приема за участие в процеса други увредени лица, организации за защита на увредените лица, на увредения 
колективен интерес или за защита срещу такива нарушения, които в определения срок са заявили искане за участие 
в процеса; 
2. изключва увредените лица, които в определения срок са заявили, че ще осъществят защитата си самостоятелно в 
отделен процес. 
(2) Определението, с което се отказва включване на нови участници или изключване от участие, подлежи на 
обжалване с частна жалба. 
(3) Съдът издава препис от определението за изключване на лицата, които в установения срок са заявили, че ще 
осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес.
Съглашение за доброволно уреждане на спора
Чл. 384. (1) Съдът напътва страните към спогодба и им разяснява предимствата на различните способи за 
доброволно уреждане на спора. 
(2) Съдът одобрява постигнатата спогодба, споразумение, помирение или друго съглашение за частично или 
цялостно уреждане на спора, ако то не противоречи на закона и добрите нрави и ако чрез включените в него мерки 
може да бъде защитен в достатъчна степен увреденият интерес. 
(3) Съглашението за уреждане на спора поражда действие след одобряването му от съда.
Мерки за защита на увредения интерес
Чл. 385. (1) Съдът може да осъди ответника да извърши определено действие, да не извършва определено действие 
или да заплати определена сума. 
(2) По молба на ищеца съдът, пред който е предявен искът, може да определи подходящи привременни мерки за 
защита на увредения интерес. Определението може да бъде изменяно или отменяно от същия съд вследствие на 
изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. 
(3) Определението подлежи на въззивно и на касационно обжалване, независимо от предпоставките за допускане на 
касационното обжалване по чл. 280, ал. 1. Обжалването на определението не спира неговото изпълнение, освен ако 
съдът по жалбата постанови друго. 
(4) При постановяване на решението съдът не е обвързан от посочените от ищеца мерки за защита. С оглед 
особеностите на случая и след като вземе предвид становището на ответника, съдът може да постанови други 
мерки, които осигуряват подходяща защита на увредения интерес.
Решение по колективния иск
Чл. 386. (1) Решението на съда има действие за нарушителя, лицето или лицата, предявили иска, както и по 
отношение на тези лица, които претендират да са увредени от установеното нарушение и не са заявили, че желаят 
да осъществят защитата си самостоятелно в отделен процес. Изключените лица могат да се ползват от решението, с 
което колективният иск е уважен. 
(2) Към решението на съда се прилага списък на изключените лица. 
(3) Решението подлежи на въззивно и на касационно обжалване, независимо от предпоставките за допускане на 
касационното обжалване по чл. 280, ал. 1. 
(4) Решението по колективен иск не може да бъде отменено по чл. 304.
Разпореждане с обезщетението
Чл. 387. (1) Съдът може да постанови обезщетението да бъде внесено по сметка на едно от лицата, предявили иска, 
по специална сметка на общо разпореждане на лицата, предявили иска, или по специална сметка на общо 
разпореждане на увредените лица. 
(2) След постановяване на решението съдът може да задължи лицата, предявили иска, да прехвърлят 
обезщетението по специална сметка на общо разпореждане на увредените лица, като вземе подходящи мерки за 
обезпечаване изпълнението на това задължение.
Общо събрание и комитет на увредените лица
Чл. 388. (1) Първоинстанционният съд може да свика общо събрание на увредените лица, като разгласи поканата по 
начина, по който е разгласено предявяването на иска. Общото събрание на увредените лица се ръководи от съдията 
и може да приеме решения, ако се явят поне 6 увредени лица. 
(2) Общото събрание на увредените лица избира комитет, който да се разпорежда със средствата по специалната 
сметка, и може да вземе решение за действията, които възлага на комитета да извърши. 

Последна промяна от Четвъртък, 21 Август 2008г. 10:54ч. 


