
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 08.08.2018 г. 

 

С разпореждане от 06.10.2017 г. на председателя на ВКС е 

образувано т. д. № 5/2017 г. на ОСГТК по въпрос относно  тълкуването на 

чл. 86, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД, поставен по 

реда на чл. 292 ГПК с Определение № 167 от 25.07.2017 г. по т. д. № 

950/2017 г. от състав на Първо търговско отделение на Върховния 

касационен съд. Комисията, определена за изготвяне на проект за 

тълкувателно решение по делото счете, че действително е налице 

противоречива съдебна практика на ВКС и предложи на ОСГТК да 

отговори само на втората част от въпроса, поставен по реда на чл. 292 

ГПК. Комисията изготви предложение и след проведено закрито заседание 

на 30.11.2017 г.,  ОСГТК прие преформулиране на въпроса със следното 

съдържание. 

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

момент се дължи обезщетението за забава?“ 

Предвид изпратените покани от председателя на ВКС до лицата по 

чл. 129 ЗСВ, да представят становища в указания срок  и изтичането на 

срока за депозиране на становищата по делото, следва да бъде насрочено 

открито заседание на Общото събрание на Гражданска  и Търговска 

колегии на ВКС, на което да се изслушат становищата на гостите по 

въпросите на тълкувателното дело и закрито заседание, на което да се 

обсъди и гласува докладът на комисията по делото, определена с 

разпореждането за образуване на тълкувателното дело.  

С оглед на горното, 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М  Е : 

 

НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 08.11.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 15 

на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички лица 

по чл. 129 ЗСВ и съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия   на 

Върховния касационен съд. 

Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 

съда, секция „Тълкувателни дела”. 

 

 

 ДАРИЯ ПРОДАНОВА:   СВЕТЛА ДИМИТРОВА: 

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ВКС И      НА ВКС И  

РЪКОВОДИТЕЛ НА    РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

        


