РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр.София, 12.10.2015 г.
С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е
образувано тълкувателно дело № 1/2015 г. на Гражданска и Търговска
колегии на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси: Допустимо ли е насочване на изпълнението върху движима вещ,
предмет на особен залог, срещу трето лице, придобило вещта след
вписването на договора за особен залог, и има ли то положението на
залогодател по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗОЗ, ако разпореждането с вещта
не е вписано по неговата партида? Оригинерен или деривативен способ за
придобиване на собственост върху имота е продажбата на недвижим имот
като част от заложено по реда на ЗОЗ търговско предприятие и съответно
дали с извършване на проданта по реда на ЗОЗ се погасяват наложени
възбрани и/или вписани ипотеки върху имота?
На 09.10.2015 г. по реда на чл. 292 ГПК е постановено определение
№ 270/09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на 2-ро г.о. на ВКС, с което
съставът е спрял производството по делото и е предложил на Общото
събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС да постанови
тълкувателно решение по въпроса: След извършване на публична продан
на недвижим имот подлежат ли на заличаване възбраните, вписани върху
имота преди началото на публичната продан?
Предвид горното и предвид връзката на поставения въпрос с
предмета на образуваното тълкувателно дело, разпореждането за
образуване на тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСГТК на ВКС следва да
бъде допълнено, като този въпрос бъде включен в предмета на
тълкувателното дело, а на лицата по чл. 129 ЗСВ се даде възможност да
дадат становище по допълнителния въпрос.
С оглед изложеното
РАЗПОРЕЖДАМ:
І. Допълвам разпореждане от 16.09.2015 г. за образуване на
тълкувателно дело № 1/2015 г. на ОСГТК, като в предмета му се включи и
следния въпрос, с който Общото събрание на Гражданска и Търговска
колегия на ВКС е сезирано по реда на чл.292 ГПК, а именно: След
извършване на публична продан на недвижим имот подлежат ли на
заличаване възбраните, вписани върху имота преди началото на
публичната продан?
ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от определение №
270/09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на 2-ро г.о. на ВКС 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 и
Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”, ръководителя
на Департамент „Право” на Нов Български Университет- гр.София, които
могат да изразят становище, в срок до 21.12.2015 г.
ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от определение
№ 270/09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на 2-то г.о. на ВКС да се
изпратят и на председателите на окръжните съдилища, на Софийски
градски съд и на апелативните съдилища- за изразяване на становище в
гореуказания срок.
IV. Разпореждането да се публикува на вътрешния и външния сайт
на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с определение
№ 270/09.10.2015 г. по ч. гр. д. № 3974/2015 г. на 2-ро г.о. на ВКС.
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