
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр.София, 15.01.2014 г. 
  

 Постъпило е предложение от заместник-председателя и ръководител 
на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за приемане на 
тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС по следния процесуалноправен въпрос: Отрицателните 
фактически твърдения на страните в гражданския процес подлежат ли на 
доказване, по какъв начин и как се разпределя доказателствената тежест. 
Предложението е направено въз основа на решение на Общото събрание 
на Гражданска колегия от 12.12.2013 г. по тълкувателно дело № 6/13 г. на 
ГК, според което посоченият въпрос, представляващ част от предмета на 
тълкувателното дело, ангажира компетентността на Общото събрание на 
Гражданска и Търговска колегия. Приложена е противоречива практика по 
въпроса, постановена от състави на ВКС по реда на чл.290 ГПК. 

Предвид горното и на основание чл.128, ал.1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, 
което да бъде насрочено в открито заседание за обсъждане на доклада по 
делото, тъй като посочените в чл.129 ЗСВ лица вече са депозирали 
становища по т.д.№ 6/13 г. на ГК. 
 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

І. Да се образува т.д.№ 1/ 2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния 
процесуалноправен въпрос: 

Отрицателните фактически твърдения на страните в 
гражданския процес подлежат ли на доказване, по какъв начин и как 
се разпределя доказателствената тежест. 
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 
състав: 
Съдия Гълъбина Генчева- докладчик 
Съдия Маргарита Соколова 
Съдия Веска Райчева 
Съдия Бонка Йонкова 
ІІІ. Насрочвам разглеждането на делото в открито заседание на 27.02.2014 
г. от 14,00 ч. в Зала № 15 на ІІ етаж в Съдебната палата, за което да бъдат 
уведомени всички съдии от Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 
 



 ІV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с 
предложението на заместник-председателя и ръководител на Гражданска 
колегия. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД: 

        
/проф. Лазар Груев/ 

 
 


