
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр. София, 09.06.2017 г. 
  
 С разпореждане от 28.04.2016 г. на председателя на ВКС е 
образувано т. д. № 2/2016 г. на ОСГТК за приемане на тълкувателно 
решение по въпроса: Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани 
да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни 
близки, братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи 
от втора степен? След образуване на тълкувателното дело е постъпило 
съвместно предложение от 09.12.2016 г. на заместниците на председателя и 
ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии 
тълкувателното дело да бъде преобразувано в такова по описа на Общото 
събрание на трите колегии.  С разпореждане от 13.12.2016 г. на 
председателя на ВКС делото е преобразувано под № 1/2016 г. на ОСГТНК 
на ВКС. 
 Комисията, определена за изготвяне на  проект за тълкувателно 
решение по делото, е депозирала предложение, с което намира, че  
ОСГТНК на ВКС е необходимо да се произнесе по поставения въпрос, 
като предлага на основание т. 4.4 от Правилата за приемане на 
тълкувателни решения от ОСГТНК  на ВКС нова редакция на поставения 
за разглеждане пред трите колегии въпрос, а именно:  
 „Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение 
за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък?” 
 Предвид мотивираното предложение на комисията и на основание 
т. 4.4 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГТНК  на 
ВКС, е необходимо разпореждането за образуване да бъде изменено, като 
се изпратят  писма до лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат да депозират 
становища.  
 С оглед на изложеното, 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 
 

І. ИЗМЕНЯМ разпореждането от 13.12.2016 г. на председателя на 
ВКС за образуване  на тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГТНК  относно 
материалноправния въпрос, предмет на тълкувателното дело, който 
придобива следната редакция: 
 „Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение 
за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък?” 
  
  



 II.  Копия от настоящото разпореждане, от предложението на 
заместниците на  председателя на ВКС и ръководители на Гражданската и 
Търговската колегии и от предложението на комисията да се изпратят на 
Комисията по правни въпроси при 44-то Народно събрание на Република 
България, главния прокурор, министъра на правосъдието, омбудсмана на 
Република България, председателя на Висшия адвокатски съвет,  
директора на 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,  Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий”, ръководителя на Департамент 
„Право” на Нов Български Университет – гр. София, които могат да 
изразят становище  в срок до 20.10.2017 г. 
 III. Копия от настоящото разпореждане, от предложението на 
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданската и 
Търговската колегии и от предложението на комисията да се изпратят и на 
председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на 
Софийския градски съд – за изразяване на становище в гореуказания срок. 
  IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”. 

 
 
 

ЛОЗАН ПАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

      
 

 
 
 
 
 
 


