
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр.София, 28.11.2014 г. 
 
 

С разпореждане от 27.06.2014 г. на председателите на ВКС и ВАС е 
образувано тълк.дело № 2/2014 г. по описа на ВКС  за приемане на 
тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от 
Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на Върховния 
административен съд по някои противоречиво решавани въпроси по делата 
по чл. 135, ал. 4 АПК, с които се решават спорове за подсъдност между 
административни и общи съдилища. С предложение от 24.11.2014 г. на 
заместниците на председателя и ръководители на колегии на ВАС и на 
заместника на председателя и ръководителя на Гражданска колегия на 
ВКС е предложено тълкувателното дело да бъде допълнено, като Общото 
събрание се произнесе и по следния въпрос: Кой съд е компетентен да се 
произнесе по жалба срещу заповед на кмета на общината за изземване 
на земи от общинския поземлен фонд по чл.34, ал.4 ЗСПЗЗ. С 
разпореждане от 25.11.2014 г. на председателя на ВАС и  и.ф. председател 
на ВКС тълкувателното дело е допълнено с посочения въпрос, като е 
възложено на комисията, определена с разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело, в срок до 28.12.2014 г. да представи становище по 
допустимостта на искането, след което делото да бъде насрочено за 
разглеждане в открито заседание съобразно т.9.1 от Правилата за приемане 
на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите 
от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. В предложение 
от 27.11.2014 г. съдиите-докладчици са посочили, че от съдържанието на 
приложените към искането съдебни актове на смесени петчленни състави, 
постановени на основание чл.135 ал.4 от АПК, се констатира наличие на 
противоречие по посочения въпрос при решаване на споровете за 
подсъдност между административните и гражданските съдилища, поради 
което са налице основанията по чл.124 ал.2, във вр.с чл.126 т.2 от ЗСВ за 
осъществяване на съвместна тълкувателна дейност по поставения въпрос и 
искането като допустимо следва да бъде разгледано в открито съдебно 
заседание от Общото събрание на съдиите на Първа и Втора колегия на 
ВАС и Гражданска колегия на ВКС. 

С оглед изложеното и на основание т.9.1 от Правилата за приемане 
на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите 
от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС 

 
Р А З П О Р Е Ж Д А М Е: 

 



І. Насрочваме тълкувателно дело № 2/2014 г. на ВКС и ВАС за 
разглеждане в открито заседание по въпроса, с който е допълнено 
тълкувателното дело, на 22.01. 2015 г. от 14,00 ч. в зала № 15 на Съдебната 
палата в гр. София, бул.”Витоша” № 2, за когато да бъдат уведомени 
съдиите от Гражданска колегия на ВКС и съдиите от Първа и Втора 
колегия от ВАС, като се изпратят покани и на посочените в т.ІІ лица, като 
по решение на общото събрание в това заседание след изслушване 
становищата на поканените за участие лица се обсъди и гласува доклада на 
комисията както по този въпрос, така и по въпросите, посочени в 
разпореждането за образуване на тълкувателното дело. 
ІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за допълване на 
тълкувателното дело, от предложението на докладчиците от 27.11.2014 г. и 
от предложението на заместник-председателите за допълване на 
тълкувателното дело да се изпратят на главния прокурор, министъра на 
правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на 
Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС, 
председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, 
Бургас и Велико Търново, председателите на Софийския градски съд, на 
окръжните и административните съдилища, председателите на районните 
съдилища в областните центрове, 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 катедри /секции/ по публичноправни и 
гражданскоправни науки при юридическите факултети на Софийски я 
университет „Св. Климент Охридски”, на Университета за национално и 
световно стопанство, на Нов български университет, на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски, на Великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, на Бургаския свободен университет, на 
Варненския свободен университет и на Югозападния университет „Неофит 
Рилски”, които могат да дадат писмени становища в срок до 30.12.2014 г.  
ІІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и външните 
сайтове на ВКС и ВАС заедно с предложението на заместник-
председателите и ръководители на колегии във ВКС и ВАС.  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:  
 

 
/ГЕОРГИ КОЛЕВ/ 

 
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 
 
      
        /ТАНЯ РАЙКОВСКА/ 


