
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр.София, 16.07.2013 г. 

  

 С разпореждане от 21.05.2013 г. на председателя на ВКС е 

образувано тълкувателно дело № 6/2013 г. на Гражданска и Търговска 

колегии на ВКС за приемане на тълкувателно решение по някои въпроси, 

свързани с обезпечителното производство. На 16.07.2013 г. е постъпило 

предложение на заместник-председателите и ръководители на Гражданска 

и Търговска колегии на ВКС за допълване на разпореждането за 

образуване на тълкувателното дело, като в предмета му се включи и 

следния въпрос: 

 Подлежи ли на касационно обжалване определение на окръжния 

съд, постановено по частна жалба срещу определение на районен съд 

по молба за спиране на изпълнението по чл.524 ГПК. 

 Към предложението е приложена цитираната в него противоречива 

съдебна практика на състави на ВКС. 

 С оглед горното и предвид значимостта на поставения въпрос, по 

който е налице противоречива съдебна практика по смисъла на чл.124, ал.1 

ЗСВ, разпореждането за образуване на тълкувателно дело № 6/2013 г. на 

ОСГТК на ВКС следва да бъде допълнено, като на Общото събрание на 

Гражданска и търговска колегии се предложи да се произнесе с 

тълкувателно решение и по този въпрос.  

 С оглед изложеното 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 

 

І. Допълвам разпореждане от 21.05.2013 г. за образуване на тълкувателно 

дело № 6/2013 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии 

на ВКС, като на основание чл.125 във връзка с чл.124, ал.1, т.2 ЗСВ 

предлагам на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на 

ВКС да се произнесе и по следния въпрос: Подлежи ли на касационно 

обжалване определение на окръжния съд, постановено по частна 

жалба срещу определение на районен съд по молба за спиране на 

изпълнението по чл.524 ГПК. 

ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на заместник-

председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии 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 27.09.2013 г. 

 5. Копия от настоящото разпореждане и  от предложението на 

заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 

колегии на ВКС 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 и 

външния сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с 

предложението на заместник-председателите и ръководители на 

Гражданска и Търговска колегии на ВКС. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

      

 

/Таня Райковска- съгл. Заповед 

№ 1145 от 12.07.2013 г./ 

 

 

 


