
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
гр. София, 27.02.2018 г. 

 

С разпореждане от 30.06.2016 г. на председателя на ВКС е образувано 

Тълкувателно дело № 3/2017 г. на Гражданската и Търговската колегии на 

ВКС. По предложение на комисията за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по делото,  с разпореждане на заместник-председателите на ВКС 

беше насрочено закрито заседание на ОСГТК  и след проведено  закрито 

заседание на 23.11.2017 г. на ОСГТК се прие Първи и Втори въпрос от 

разпореждането за образуване на тълкувателното дело да бъдат 

прередактирани в един въпрос със следното съдържание: 

1. Когато извършеното плащане не е достатъчно, погасителният 

ефект за законната лихва за забава при неизпълнение на парично 

задължение настъпва при условията и в поредността по чл.76, ал. 1 ЗЗД 

или при условията и в поредността по чл.76, ал. 2 ЗЗД?  

С разпореждане от 24.11.2017 г. на председателя на ВКС, по 

предложение на комисията, разпореждането за образуване на тълкувателното 

дело беше изменено по Трети  въпрос, който придоби следното съдържание: 

2. Как следва да се определи размерът на вземането на кредитора при 

предсрочна изискуемост по договор за заем/кредит - само в размер на 

непогасения остатък от предоставената по договора парична сума или се 

включва уговореното в договора възнаграждение (възнаградителни 

лихви) и/или законните лихви?  

 

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 10.05.2018 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”. 

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА:   ДАРИЯ ПРОДАНОВА: 

ЗАМЕСТНИК- ПРЕДСЕДАТЕЛ   ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ВКС И       НА ВКС И  

РЪКОВОДИТЕЛ НА    РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ   ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ 


