
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 20.05.2020 г. 

 

 

 С разпореждане от 21.02.2019 г. на председателя на Върховния касационен съд 

по  т. д. № 1/2020 г. на ОСГТК е определен срок за изготвяне на становища по делото 

до 16.04.2020 г.  

 Предвид обявеното в страната извънредно положение от 13.03.2020 г. и 

въведената от 14.05.2020 г.  извънредна епидемична обстановка,  както и затруднената 

работа на съдилищата, е необходимо посочения срок за изготвяне на становища по 

тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСГТК да бъде удължен.  
С оглед на горното 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

 

I. УДЪЛЖАВАМ срока за изготвяне на становища по т.д. № 1/2020 г.  на 

ОСГТК до 20.07.2020 г. 

 

ІI. Копие от настоящото разпореждане да се изпрати до главния прокурор, 

министъра на правосъдието,  председателя на  Висшия  адвокатски  съвет, омбудсмана 

на Република  България,  ръководителите на секциите  по  публичноправни  науки и  

на секциите по   гражданскоправни  науки към Института  за    държавата   и   правото   

при Българската академия на науките, ръководителите на Катедра „Публичноправни 

науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия факултет на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“, ръководителите на Катедра 

„Публичноправни науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия 

факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на 

Катедра „Публичноправни науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“ при 

Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, 

ръководителите на катедрите по гражданскоправни и публичноправни науки при 

Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, 

ръководителите на Катедра „Публичноправни науки и публичен мениджмънт“ и 

Катедра „Гражданскоправни науки“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ 

„Неофит Рилски“, ръководителя на Департамент „Право“ в Нов български 

университет, програмните координатори по публично право и по частно право към 

Центъра по юридически науки при Бургаския свободен университет, ръководителя на 

Катедра „Правни науки“ при Юридическия факултет на Варненския свободен 

университет, Българска асоциация за европейско право, които могат да дадат писмени 

становища до гореуказания срок. 

 



III. Копие от настоящото разпореждане да се изпрати и на председателите на 

апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на Софийския градски съд – за 

изразяване на становища, предвид срока по т. I. 

 

          IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния сайт на 

ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 


