
 

 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

гр. София, 17.02.2017 г. 

 

  
С Определение № 208 от 17.01.2017 г. по гр. д. № 2099/16 г. състав на III г. о. на 

ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по делото, като е предложил на 

Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови тълкувателно решение 

по правния 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?” 
Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде образувано 

тълкувателно дело на Гражданска колегия на ВКС. 

 С оглед на изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 
І. Да се образува т. д. № 1/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за 

приемане на тълкувателно решение по правния 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?” 
  

ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно решение по  т. д. 

№ 1/2017 г. на ОСГК в състав: 

- съдия Маргарита Соколова,  

- съдия Мими Фурнаджиева, 

- съдия Зоя Атанасова, докладчик. 

 

III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия по т. 7  от 

Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК  на ВКС. 

 

IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния сайт на 

ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно с Определение № 208 от 17.01.2017 г. по   

гр. д. № 2099/16 г. на III г. о.  на ВКС. 

     

    ЛОЗАН ПАНОВ - 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 
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