
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 07.05.2012 г. 
 
 Състав на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение с 
Определение № 154/ 02.05.2012 г. по гр.д.№ 784/ 2011 г. 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 следния въпрос: 
 
 Допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който 
се възстановява по реда на ЗСПЗЗ, с изтичане на петгодишния давностен 
срок по чл.79, ал.2 ЗС от влизане в сила на чл.5, ал.2 ЗВСОНИ, или 
необходимият за това давностен срок е винаги десетгодишен, съгласно 
чл.79, ал.1 ЗС. 
 Предвид горното и на основание чл.128, ал.1 ЗСВ във връзка с чл.292 
ГПК, следва да бъде образувано тълкувателно дело, което да бъде 
възложено на комисия от Гражданска колегия на ВКС, включваща трима 
съдии, един от които - докладчик, като се насрочи заседание на Общото 
събрание на гражданската колегия. 
 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

 1. Да се образува т.д.№ 10/ 2012 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия. 
 2. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно 
решение в състав: 
Съдия Костадинка Арсова- докладчик 
Съдия Маргарита Соколова 
Съдия Албена Бонева. 
 Възлагам на съдебния помощник Ваня Лазарова, по възлагане на 
членовете на комисията да осъществява търсене на правна литература и 
съдебна практика, необходими за изготвяне на тълкувателното решение. 
 

3. Насрочвам делото за 27.09.2012 г. от 15,30 ч. в зала 23 на ІV етаж, 
за което да бъдат уведомени всички съдии от Гражданска колегия на ВКС. 
 4. Копия от настоящото разпореждане и от определението на ВКС, І 
г.о. по гр.д.№ 784/ 2011 г. 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 
14.09.2012 г. 
 5. Копия от настоящото разпореждане и от определението на І г.о. да 
се изпратят и на председателите на апелативните съдилища, на окръжните 
съдилища и на Софийски градски съд- за изразяване на становище в 
гореуказания срок. 
 6. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния сайт на 
ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с определението на ВКС, І г.о. по 
гр.д.№ 784/ 2011 г. 
 

ЗАМЕСТНИК НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ: 
 
     
 /КРАСИМИР ВЛАХОВ/ 

 
 
 


