
В Ъ Р Х О В Е Н   К А С А Ц И О Н Е Н   С Ъ Д 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр. София, 22.05.2018 г. 

 

 

  С Разпореждане № 1 от 28.02.2018 год.  на Председателя 

на Върховния касационен съд е образувано т. д. № 1/2018 г. на ОСТК 

по предложение на заместника на председателя на ВКС и 

ръководител на Търговска колегия по въпросите: 

1./ Налице ли е правен интерес за застрахователя от предявяване 

на иск за прогласяване нищожността на договор за задължителна 

застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” по който 

той е страна при липса на възникнал конкретен правен спор, свързан с 

този договор?  

2./ Допустимо ли е прогласяване на нищожност на договор за 

задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите”, поради липса на съгласие; поради липса на 

представителна власт; поради първоначално декларирани от 

застрахования неверни данни относно самоличността на лицата по 

чл.477 ал.2 КЗ ?  

3./ Непълното и/или неточното обявяване на обстоятелства, 

оказващи въздействие за настъпване на застрахователното събитие 

или за увеличаване на размера на вредите, основание ли е за 

унищожаване на договор за задължителна застраховка „Гражданска 

отговорност на автомобилистите” на основание общата разпоредба на 

чл.29 ЗЗД или по отношение на него е приложима специалната уредба 

по чл.485 КЗ? 

4./ Съдебното решение, с което е прогласена недействителност 

на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на 

автомобилистите” противопоставимо ли е на третите  лица по 

смисъла на чл.477 ал.3 предл.1 вр.ал.1 КЗ и на Гаранционния фонд? 

След проведено заседание на комисията, определена за 

изготвяне на тълкувателно решение, за преценка допустимостта на 

искането, на председателя на Върховния касационен съд е 

представено предложение, с което комисията приема, че искането за 



постановяване на тълкувателно решение от ОСГК на ВКС по 

горепосочения въпрос е допустимо.  

В предложението по чл.7.3 на комисията е направено 

единствено прецизиране на въпрос № 3, като вместо „непълното 

и/или неточното обявяване на обстоятелства, да бъде използван 

точният законов израз на чл.485 КЗ „неточното и/или премълчано 

обстоятелство”. По отношение на предложението за корекция е 

приложим редът по чл.7.3. предл.1 от Правилата за приемане на 

тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7.3 от Правилата за 

приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС 

тълкувателното дело следва да се насрочи и да се изпратят писма до 

лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат да депозират становища. 

С оглед изложеното  

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

  

І. Въпрос № 3, предмет на тълкувателно дело   1/2018 г. на 

ОСТК  придобива следното съдържание: 

„Неточното и/или премълчано обстоятелство, оказващо 

въздействие за настъпване на застрахователното събитие или за 

увеличаване на размера на вредите, основание ли е за 

унищожаване на договор за задължителна застраховка 

„Гражданска отговорност на автомобилистите” на основание 

общата разпоредба на чл.29 ЗЗД или по отношение на него е 

приложима специалната уредба по чл.485 КЗ?” 

 

ІІ. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 17.10.2018 год. от 14. 00 часа в 

зала 15 на II етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени 

всички съдии от Търговска колегия на Върховния касационен съд. 

 

ІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 

образуване и от предложението на заместник председателя на ВКС и 

ръководител на Търговска колегия да се изпратят на главния 

прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия 

адвокатски съвет, директора на Института по правни наука към 

Българска академия на науките, ръководителите на катедрите по 

гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски 

университет „Климент Охридски” и Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски”, ръководителите на катедрите „Частноправни 



науки” при Университета за национално и световно стопанство - гр. 

София, Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”, 

Русенския университет „Ангел Кънчев”, Правно-историческия 

факултет на ЮЗУ ”Неофит Рилски”, Комисия за финансов надзор и 

Гаранционен фонд, които могат да изразят становище, в срок до 

01.09.2018 год. 

 

ІІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 

образуване и от предложението на заместник председателя на ВКС и 

ръководител на Търговска колегия да се изпратят и на председателите 

на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на Софийски 

градски съд - за изразяване на становище в гореуказания срок.  

 

ІV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС - секция „Тълкувателни дела”.  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:  

 

                                                                                   /съдия Лозан Панов/ 


