
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 31.07.2019 г. 

 

 

 С разпореждане от 17.06.2019 г. на председателя на Върховния 

касационен съд е образувано т. д. № 2/2019 г. на ОСГК, по искане на 

председателя на ВКС, предвид  предложението на заместник-председателя 

на ВКС и ръководител на Гражданска колегия по  въпрос, по който е 

констатирана противоречива практика в различни въззивни съдебни актове. 

 След съвещание и в изпълнение на задълженията си, произтичащи от 

чл. 7.1 от Правилата за приемане на тълкувателни решения на ОСГК, 

ОСТК и ОСГТК на ВКС, комисията счете, че действително е налице 

противоречие и въпросът, предмет на тълкувателното дело  е допустим. 

Комисията изготви предложение, като счете, че не е необходимо 

прередактиране на поставения процесуалноправен въпрос, който има 

следното съдържание:  

 „Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу 

нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на 

същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с 

която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5 

ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“  

На основание  чл. 8.1, чл. 8.2  и чл. 10 от Правилата за приемане на 

тълкувателни решения на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС следва да се 

изпратят покани до лицата по чл. 129 ЗСВ, както и искане за становище да 

бъде изпратено освен на лицата по чл. 129, ал. 1 ЗСВ, така и на 

Наказателната колегия на Върховния касационен съд,  на министъра на 

труда и социалната политика, на министъра на вътрешните работи, на 

Държавната агенция за закрила на детето, на Агенцията за социално 

подпомагане, на Камарата на частните съдебни изпълнители, на 

Българския хелзинкски комитет, на Фондация „Асоциация Анимус“, на 

Института по социални дейности и практики, които могат да представят 

становища в указания срок, като следва да бъде насрочено и открито 

заседание на Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, на което 

да се изслушат становищата на гостите по въпроса на  тълкувателното 

дело, и закрито заседание, на което да се обсъди и гласува докладът на 

комисията по делото, определена с разпореждането за  образуване на 

тълкувателното дело. 

С оглед на горното 

 

 

 

 

 



Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

 

I. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за  31.10.2019 г. от 14.00 ч. за заседание 

за когато да бъдат уведомени всички лица по чл. 129 ЗСВ, както и 

допълнително посочените лица в настоящото разпореждане и съдиите от 

Гражданската колегия на Върховния касационен съд. 

 

ІI. Да бъдат изпратени покани като се приложат и копия от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 

тълкувателното дело, искането на председателя на ВКС и предложението 

на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия 

до Наказателната колегия на Върховния касационен съд, Комисията по 

правни въпроси при 44-то Народно събрание на Република България, 

главния прокурор, министъра на правосъдието, министъра на труда и 

социалната политика, министъра на вътрешните работи, 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, ръководителя на 

катедра „Гражданскоправни науки“ към Правно-историческия факултет на 

ЮЗУ „Неофит Рилски“,  Държавната агенция за закрила на детето, 

Агенцията за социално подпомагане, Камарата на частните съдебни 

изпълнители, Българския хелзинкски комитет, Фондация „Асоциация 

Анимус“, Института по социални дейности и практики. които могат да 

дадат писмени становища в срок до 1.10.2019 г. 

 

III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копия от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 

тълкувателното дело, искането на председателя на ВКС и предложението 

на заместник-председателя на ВКС и ръководител на Гражданска колегия 

до председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и 

на Софийския градски съд – за изразяване на становище в срок до 

1.10.2019 г.  
 

          IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

 

   

ЛОЗАН ПАНОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


