
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

 

гр. София, 03.05.2017 г. 

  

 Депозирано е предложение от заместника на председателя и 

ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд, 

изготвено по повод сигнал с вх. № 7057/11.07.2016 г. от съдия в Софийския 

районен съд за наличие на противоречива съдебна практика на състави на 

ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК  за приемане на тълкувателно 

решение от Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС по следния 

въпрос: 

 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? 

Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде 

образувано тълкувателно дело на Гражданската колегия на ВКС. 

 С оглед на изложеното 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 

І. Да се образува т. д. № 2/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска 

колегия, 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? 
  

ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по  т. д. № 2/2017 г. на ОСГК в състав: 

- съдия Веска Райчева,  

- съдия Теодора Гроздева, 

- съдия Геновева Николаева, докладчик.  

 



III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия 

по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, 

ОСТК и ОСГТК на ВКС. 

 

IV. Настоящото разпореждане заедно с предложението на заместника 

на председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия да се 

публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни 

дела”. 

     

     

    ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

        
 

 


