
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр. София, 10.10.2016 г. 

  

С разпореждане от 22.01.2016 г. на председателя на ВКС е 

образувано тълкувателно дело № 1/2016 г. на Гражданската и Търговската 

колегии на ВКС. Производството по реда на чл. 292 ГПК за постановяване 

на тълкувателно решение е по поставен с Определение № 413 от 

26.11.2015 г. по гр. д. № 3762/2015 г. от състав на ІV г. о. 

материалноправен въпрос относно правото на пострадалия за обезщетение 

от делинквента над изплатеното обезщетение от застрахователя по 

задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което 

увреденият е приел, че е напълно обезщетен за съответната вреда. В 

предходното разпореждане не е конкретизирано застрахователното 

правоотношение, а в представените по делото становища въпросът е 

разгледан така, както е формулиран в определението на IV г. о. За по-

голяма прецизност и привеждане на въпроса по тълкувателното дело в 

пълно съответствие с въпроса, поставен от състава на IV г. о. се налага 

същият да се конкретизира, поради което 

  

  

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 

 І. Материалноправният въпрос, предмет на тълкувателно дело 

№ 1/2016 г. на ОСГТК, придобива следното съдържание: 

 „Относно правото на пострадалия да получи обезщетение от 

делинквента над изплатеното от застрахователя обезщетение по 

задължителната застраховка по риска „Гражданска отговорност” на 

автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, в което 

увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда.” 

 

 ІІ. Копия от настоящото разпореждане да се изпратят на главния 

прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия 

адвокатски съвет, Нотариалната камара на Република България, 

ръководителя на Секцията по гражданскоправни науки към Института за 

държавата и правото при Българската академия на науките, 

ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите 

факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ръководителите на 

катедрите „Частноправни науки” при Университета за национално и 

световно стопанство – гр. София, и Великотърновския университет „Св. св. 



Кирил и Методий”, ръководителя на Департамент „Право” на Нов 

български университет – гр. София, за сведение. 

 

 III. Копия от настоящото разпореждане да се изпратят и на 

председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на 

Софийския градски съд, за сведение. 

 

 IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”. 

 

   

 

    ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

    ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 

 
 

 


