
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр. София, 11.12.2015 г. 
  

Председателят на Върховния касационен съд е сезирал Общото 
събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС с искане за 
приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 

 
Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество 

на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от 
тях подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК? 

 
Към искането е приложена противоречива съдебна практика на 

състави на ВКС и копие от протокол на заседанието на ОСГТК от 
03.12.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., на което е решено 
посочените въпроси да бъдат предмет на отделно тълкувателно дело. 

Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданската и Търговската колегии на 
ВКС, по което да се предостави възможност за заявяване на становища на 
посочените в чл. 129 ЗСВ лица. 
 С оглед на изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

І. Да се образува т.д. № 5/2015 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следните 
въпроси: 
 

Кои са определенията, с които се дава разрешение по същество 
на други производства по смисъла на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, и кои от 
тях подлежат на отмяна по реда на Глава 24 ГПК? 

 
 
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 
състав: 
съдия Татяна Върбанова – докладчик, 
съдия Светла Цачева – докладчик, 
съдия Албена Бонева, 
съдия Бонка Йонкова. 
 
ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от искането на председателя на 
ВКС да се изпратят на главния прокурор, министъра на правосъдието, 



председателя на Висшия адвокатски съвет, директора на Института по 
правни науки към 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 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 
11.03.2016 г. 
 
ІV. Копия от настоящото разпореждане и от искането на председателя на 
ВКС се изпратят и на председателите на апелативните съдилища, на 
окръжните съдилища и на Софийския 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 ВКС. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

        
  СЪДИЯ ЛОЗАН ПАНОВ 

 
 
 
 


