
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр.София, 31.01.2014 г. 
 
 

 Постъпило е искане от председателя на Висшия адвокатски съвет, 
който на основание чл. 125 ЗСВ е предложил на Общото събрание на 
Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по следния 
противоречиво разрешаван в съдебната практика въпрос, а именно: 

Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за 
деноминация на лева /05.07.1999 г./ спрямо числовата стойност на 
определената по реда на чл. 55- 58 ГПК /отм./ окончателна цена на иска в 
хода на производството за преценка за допустимостта на касационно 
обжалване на основание чл.280, ал.2 ГПК? 

С оглед горното и доколкото поставения процесуалноправен въпрос 
ангажира компетентността на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, на 
основание чл. 128, ал. 1 следва да бъде образувано тълкувателно дело пред 
общото събрание на двете колегии, като се предостави възможност за 
заявяване на становища на посочените в чл.129 ЗСВ лица. 
 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

І. Да се образува т. д .№ 3/ 2014 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния 
процесуалноправен въпрос: 
 

Приложими ли са правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за 
деноминация на лева /05.07.1999 г./ спрямо числовата стойност на 
определената по реда на чл. 55- 58 ГПК /отм./ окончателна цена на 
иска в хода на производството за преценка за допустимостта на 
касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2 ГПК? 
 
 
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 
състав: 
Съдия Добрила Василева- докладчик 
Съдия Емил Томов 
Съдия Бонка Йонкова 
 
ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от искането на председателя на 
Висшия адвокатски съвет 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, 
ръководителя на катедрата по Гражданскоправни науки в юридическия 
факултет на Софийски университет „Климент Охридски”, ръководителя на 
катедрата по Гражданскоправни науки в юридическия факултет на 
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” и ръководителя на Департамент „Право” на Нов 
Български Университет- гр.София,  които могат да изразят становище, в 
срок до 31.03.2014 г. 
ІV. Копия от настоящото разпореждане и от искането на председателя на 
Висшия адвокатски съвет да се изпратят и на председателите на 
апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на Софийски 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” заедно с искането на 
председателя на Висшия адвокатски съвет 

 
 
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД: 

        
Красимир Влахов 
съгл. Заповед № 139  
от 29.01.2014 г. 

 
 
 
 
 


