
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

гр. София, 19.01.2018 г. 

  

С Определение № 645 от 15.12.2017 г. по ч. т. д. № 2124/2017 г. на 

ВКС съставът на Първо търговско отделение на ВКС, на основание чл. 292 

ГПК, е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание 

на Гражданската и Търговската колегии да постанови тълкувателно 

решение по следния въпрос, по който е констатирана противоречива 

практика на съставите на ВКС по чл. 290 ГПК, а именно:  

„Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията 

проверка материалноправните предпоставки по чл. 3, ал. 4 от Закона за 

арендата в земеделието (ДВ бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017г.) при 

вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов 

договор за аренда в земеделието, сключени след изменението на 

нормата?“ 

  

Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ, следва да 

бъде образувано тълкувателно дело на Гражданската и Търговската 

колегии на ВКС. 

 С оглед на изложеното 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

І. Да се образува т. д. № 1/2018 г. по описа на ВКС, Гражданска и 

Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следния 

въпрос:  

„Попадат ли в обхвата на дължимата от съдията по вписванията 

проверка материалноправните предпоставки по чл. 3, ал. 4 от Закона за 

арендата в земеделието (ДВ бр. 13/2017 г., в сила от 07.02.2017 г.) при 

вписване на анекс към договор за аренда в земеделието или на нов 

договор за аренда в земеделието, сключени след изменението на 

нормата?“ 

 

ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по т. д. № 1/2018 г. на ОСГТК в състав: 

- съдия Борис Илиев, 

- съдия Кристияна Генковска – докладчик.  

 



III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия 

по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, 

ОСТК и ОСГТК на ВКС. 

 

IV. Настоящото разпореждане заедно с Определение № 645 от 

15.12.2017 г. по ч. т. д. № 2124/2017 г. на Първо търговско отделение на  

ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция 

„Тълкувателни дела“.     

     

    

    ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 


