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 Р   А   З   П   О  Р   Е   Ж  Д  А   Н   Е 
 

                                         Гр. София   03.11.2014 г. 
 
            Постъпило е предложение от заместник - председателя  и 
ръководител на Търговска колегия на Върховния касационен съд за 
приемане на тълкувателно решение от Общото събрание на Търговска 
колегия на ВКС по някои въпроси, свързани със застрахователни  
правоотношения.  

Към предложението е приложена цитираната в същото 
противоречива практика на състави на Търговска колегия на ВКС, 
постановени по реда на чл. 290 ГПК, а по първия от въпросите и 
определение  № 297/04.08.2014 г. по т. д. № 3956/2013 г. на състав на І т. о. 
на ВКС, с което на основание чл. 292 ГПК е спряно производството по 
делото  и е предложено на ОСТК на ВКС постановяване на тълкувателно 
решение. 
           Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Търговска колегия на ВКС, по което  да 
се предостави възможност за заявяване на становища на посочените по чл. 
129 ЗСВ лица. 
            С оглед изложеното, 
 

Р   А   З   П   О   Р   Е  Ж   Д   А  М : 
 

            І. Да  се образува т. д. № 1/2014 г. по описа на ВКС, Търговска 
колегия за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
 
            1. Следва ли в производството по пряк иск с правно основание 
по чл. 226, ал. 1 КЗ, обемът на отговорността на застрахователя да се 
ограничава до размера на присъденото обезщетение по уважен иск по 
чл. 45 ЗЗД срещу делинквента?  

   2. Счита ли се за прекратен договор за застраховка 
„Гражданска отговорност на автомобилистите” с фингираното 
връчване на известие за прекратяване, поради неплащане на 
разсрочена вноска по реда на чл. 260, ал. 2 КЗ, във връзка с чл. 202, ал. 
2 КЗ, без застрахователят да е изпълнил задължението си по чл. 294, 
ал. 1 КЗ да впише прекратяване на договора в регистъра на 
Гаранционния фонд? 
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3. От кой момент започва да тече давността по прекия иск на 
увреденото лице за заплащане на обезщетение при ексцес, предявен 
срещу застрахователя на делинквента по застраховка „Гражданска 
отговорност“? 

4. Допустимо ли е конституирането на застрахователя на 
гражданската отговорност на делинквента по застраховка 
„Гражданска отговорност”, като евентуален ответник по реда на чл. 
228, ал. 3 ГПК в образуваното срещу прекия причинител на деликта 
производство по чл. 45 ЗЗД, при условие, че исковата претенция 
спрямо него е основана на чл. 226, ал. 1 КЗ?  

При оттегляне на главния иск по чл. 45 ЗЗД срещу делинквента, 
подлежи ли на разглеждане евентуалния пряк иск срещу 
застрахователя по чл. 226, ал. 1 КЗ, или по него съдът дължи 
произнасяне, само при отхвърляне на първия? Кой е компетентният 
съд да се произнесе по евентуалния иск по чл. 226, ал. 1 КЗ при 
оттеглен първоначален иск по чл. 45 ЗЗД? 

5. Приложима ли е нормата на чл. 113 ГПК по отношение на 
прекия иск по чл. 226, ал. 1 КЗ? 

 
           ІІ. Определям  за докладчик съдия Ваня Алексиева, която да изготви 
проект за тълкувателно решение. 
          

 ІІІ. Копие  от настоящото разпореждане  и от предложението на 
заместник - председателя и ръководител на Търговска колегия да се 
изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, Председателя 
на Висшия адвокатски съвет, Директора на Института по правни науки 
към Българска академия на науките, ръководителите на катедри 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 и 
Великотърновски университет „Св. Св.Кирил и Методий”, на 
ръководителя на Департамент „Право” в Нов Български Университет - гр. 
София и на Гаранционен фонд гр. София, които могат да изразят 
становище  в срок до 10.12.2014  година. 

 
            ІV. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на 
заместник - председателя 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 становища в 
гореуказания срок. 
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V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС – секция ”Тълкувателни дела”, заедно с 
предложението на заместник - председателя и ръководител на Търговска 
колегия. 
           
                                      
                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ  

                                         НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД :  
                                                                                           /Проф. Лазар Груев/ 

 


