
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 19.04.2017 г. 

 

 

 С разпореждане от 17.02.2017 г. на председателя на ВКС е 

образувано т. д. № 1/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС за приемане на 

тълкувателно решение по следния въпрос:  

„Може ли при предявен иск с правно основание чл.2, ал.1, т.3 

ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, които се 

състоят в заплащане на адвокатски хонорар, да се намали поради 

прекомерност адвокатското възнаграждение в наказателния процес?” 
 С предложение от 13.03.2017 г. комисията и докладчикът са приели, 

че искането по чл. 292 ГПК за постановяването на тълкувателно решение 

от ОСГК на ВКС по поставения въпрос е допустимо и въпросът не следва 

да се редактира. На основание т. 7.3 от Правилата за приемане  на 

тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС е постановено 

предложението да се представи на председателя на ВКС за насрочване на 

тълкувателното дело. 

С Определение № 64 от 16.02.2017 г. по гр. д. № 3502/2016 г. на 4-то 

г.о. на ВКС съставът на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по 

делото и е предложил на Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС 

да постанови тълкувателно решение по въпроса:  

„Може ли съдът в производството по иск с правно основание    

чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ по възражение на насрещната страна да намали 

обезщетението за имуществени вреди, съставляващи разходи за 

адвокатско възнаграждение в наказателното производство.” 

Предвид наличието на връзка между въпросите с разпореждане от 

22.03.2017 г. на и.ф. председател на ВКС е постановено с посочения 

въпрос да се допълни предмета на т.д. № 1/2017 г.на ОСГК. 

 В подготвително заседание на 11.04.2017 г. комисията по 

тълкувателното дело е приела становище, според което искането за 

приемане на тълкувателно решение по допълнително поставения по реда 

на чл. 292 ГПК въпрос е недопустимо и следва да се отклони. Предвид 

разпоредбите на т. 7.2 от Правилата за приемане на тълкувателни решения 

от ОСГК, ОСТК и ОСГТК  на ВКС е необходимо тълкувателното дело да 

бъде насрочено за проверка на допустимостта на искането. 

 С оглед на гореизложеното, 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

 

НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 11.05.2017 г. от 14.30 ч. в зала № 15 на 

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

Гражданската колегия   на Върховния касационен съд. 



Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 

съда, секция „Тълкувателни дела”. 

 

КРАСИМИР ВЛАХОВ- 

ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И 

РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ: 
       

 


