
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 13.02.2018 г. 

 

 

 С разпореждане от 07.02.2018 г. на председателя на ВКС е 

образувано т. д. № 2/2018 г. на ОСГТК , по предложение на заместниците 

на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска колегия и 

Търговска колегия на ВКС по въпроса:  

„Подлежи ли на касационно обжалване определение на 

апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на 

производството определение или разпореждане на окръжен съд като 

въззивна инстанция?“ 
 В проведеното подготвително заседание на 12.02.2018 г. комисията 

счете, че поставеният въпрос се разрешава противоречиво от различни 

състави на Върховния касационен съд. Според едното становище, 

определенията на апелативния съд по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК в 

редакцията ДВ бр. 50/2015 г. са окончателни, а според другото – подлежат 

на касационно обжалване по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК.  Въпросът е 

допустим и не се налага да бъде прередактиран.  

Предвид предложението на комисията на основание  т.7.3 във вр. с      

т. 8.1 от Правилата за приемане на тълкувателни решения е необходимо да 

се предприемат действия по движението и насрочването на тълкувателното 

дело като бъдат поканени лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат да дадат 

становища в указания срок.  

С оглед на гореизложеното 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

І. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 

тълкувателното дело, от предложението на заместниците на председателя 

на ВКС и ръководители на Гражданска колегия и Търговска колегия, от 

предложението на комисията до Комисията по правни въпроси при 44-то 

Народно събрание на Република България, главния прокурор, министъра 

на правосъдието, омбудсмана на Република България, председателя на 

Висшия адвокатски съвет, директора на Института за държавата и правото 

при 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,  Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 

ръководителя на Департамент „Право“ на Нов български университет – гр. 



София, които могат да дадат писмени становища в срок до 16.03.2018 г. по 

въпроса, предмет на тълкувателното дело. 

 

II. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от 

настоящото разпореждане, разпореждането за образуване на 

тълкувателното дело, от предложението на заместниците на председателя 

на ВКС и ръководители на Гражданска колегия и Търговска колегия, от 

предложението на комисията и на председателите на апелативните 

съдилища за изразяване на становище в гореуказания срок. 

 

 III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

 

 

 

       

ДАРИЯ ПРОДАНОВА – 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

/съгласно заповед № 250/08.02.2018 г. на 

председателя на ВКС/ 


