
 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр. София, 21.11.2017 г. 

  

С разпореждане от 09.10.2017 г. на председателя на Върховния 

касационен съд е образувано т. д. № 5/2017 г. на ОСГТК, по предложение 

на състав на първо търговско отделение на Върховния касационен съд с 

Определение № 167 от 25.07.2017 г. по т. д. № 950/2017 г. по въпроса : 

„Кога става изискуемо задължението за връщане на дадено имуществено 

благо в хипотеза на чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД – при начална липса на 

основание, и от кой момент се дължи обезщетението за забава?“ 

  Комисията, на основание т.7.1. от Правилата за приемане на 

тълкувателни решения на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС,  проведе  

подготвително заседание на 17.11.2017 г 

Комисията предлага на ОСГТК на ВКС, ако намира, че не са налице 

основания за изоставяне на тълкуването, дадено в ПП №1/1979 г. на ВС, да 

не се произнася  отново по въпроса от кога става изискуемо задължението 

за връщането на даденото при начална липса на основание. По този въпрос 

няма и противоречиво произнасяне по чл. 290 ГПК. 

Комисията счита, че  действително е налице противоречива съдебна 

практика на ВКС по тълкуването на чл. 86, ал.1 ЗЗД в хипотезата на чл. 55, 

ал. 1, предл. 1 ЗЗД и предлага на ОСГТК да отговори само на втората част 

от въпроса, поставен по реда на чл. 292 ГПК, като се преформулира по 

следния начин: „При връщане на дадено при начална липса на 

основание, от кой момент се дължи обезщетението за забава?   
 

Предвид предложението на комисията и на основание т.7.3 от 

Правилата за приемане на тълкувателни решения  се налага въпросът от 

разпореждането от 09.10.2017 г. за образуване на тълкувателното дело да 

се прередактира като въпросът придобива  следното съдържание: 

„При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой 

момент се дължи обезщетението за забава.  

Предвид изложеното, 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М Е: 

 

 

НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за закрито заседание на  30.11.2017 г. от 

14,30 ч. в зала № 15 на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат 

уведомени всички съдии от Гражданска и Търговска колегии на Върховния 

касационен съд.  



 Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния 

сайт на ВКС, секция „Тълкувателни дела”.  

  

 

КРАСИМИР ВЛАХОВ:   ДАРИЯ ПРОДАНОВА: 

ЗАМЕСТНИК НА     ЗАМЕСТНИК НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС И  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС И  

РЪКОВОДИТЕЛ НА    РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ   ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ 
  


