
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр. София, 12.07.2017 г. 
  

С разпореждане от 03.05.2017 г. на председателя на ВКС е 
образувано т. д. № 2/2017 г. на ОСГК за приемане на тълкувателно 
решение по въпроса: Кой правен субект дължи цената на доставената 
топлинна енергия за битови нужди съгласно разпоредбите на Закона 
за енергетиката в хипотезата, при която топлоснабденият имот е 
предоставен за ползване по силата на договорно правоотношение – 
собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или 
титулярът на облигационното право на ползване? 
 След проведено заседание на комисията, определена за изготвяне на 
тълкувателно решение, за преценка допустимостта на искането, на 
председателя на Върховния касационен съд е представено предложение, с 
което комисията приема, че искането за постановяване на тълкувателно 
решение от ОСГК на ВКС по горепосочения въпрос е допустимо и 
въпросът не следва да се редактира. С разпореждане от 15.05.2017 г. на 
председателя на ВКС тълкувателното решение е насрочено за 28.09.2017 г. 
и е изпратено на лицата по чл. 129 ГПК, които могат да изразят становище 
в срок до 31.07.2017 г. 
 По постъпило писмо с вх. № 7332/28.06.2017 г. от Васил Петров – 
съдия в Софийския районен съд, с което предлага предметът на 
тълкувателното дело № 2/2017 г. на ОСГК да се допълни, предвид  наличие 
на противоречива практика на съдилищата по смисъла на чл. 124, ал. 1 
ЗСВ, с въпроса „Прекратява ли се облигационното правоотношение 
между топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна 
енергия в съответната сграда – етажна собственост в случаите на чл. 
78 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването?“, 
председателят на ВКС е направил искане до ОСГК,  което да се произнесе 
по  посочения  въпрос.  
 Предвид гореизложеното, на основание т. 9 от Правилата за 
приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС е 
необходимо тълкувателното дело да се допълни и насрочи за нова дата, 
като се изпратят  писма до лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат да 
депозират становища по допълнителния въпрос. 
 С оглед на изложеното, 
  
 

 
 
 



Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 
 

І. ДОПЪЛВАМ разпореждането за образуване на тълкувателно дело 
№ 2/2017 г. на ОСГК от 03.05.2017 г. на председателя на ВКС по въпроса: 

„Прекратява ли се облигационното правоотношение между 
топлопреносното предприятие и клиентите на топлинна енергия в 
съответната сграда – етажна собственост в случаите на чл. 78 от 
Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за топлоснабдяването?“ 
 
 II. ПРЕНАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 16.11.2017 г. от 14 часа в зала 
15 на II етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички 
съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд. 
  
 III.  Копия от настоящото разпореждане и от искането на   
председателя на ВКС да се изпратят на Комисията по правни въпроси при 
44-то Народно събрание на Република България, главния прокурор, 
министъра на правосъдието, омбудсмана на Република България, 
председателя на Висшия адвокатски съвет, директора на Института за 
държавата и правото при Българската академия на науките, 
ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите 
факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на 
катедрите „Частноправни науки“ при Университета за национално и 
световно стопанство – гр. София,  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 29.09.2017 г.   
 
 IV. Копия от настоящото разпореждане и от искането на 
председателя на ВКС да се изпратят и на председателите на апелативните 
съдилища, на окръжните съдилища и на Софийския градски съд – за 
изразяване на становище в гореуказания срок. 
 
  V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

 
 
 

ЛОЗАН ПАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

  


