
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 
 

Гр.София, 16.07.2015 г. 
 

В проведено заседание на 04.12.2015 г. е приет доклада на 
комисията, определена за изготвяне на тълкувателното решение по т.д.№ 
4/2014 г. на ОСГК, с изключение на частта му по въпроса, как се определя 
цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна 
квалификация чл.109 ЗС, когато се твърди, че неправомерното 
въздействие на ответника е само върху част от собствената на ищеца 
вещ- върху данъчната /пазарната/ оценка на целия имот на ищеца, или 
върху данъчната /пазарната/ оценка на засегнатата от въздействието част 
от имота. 

В заседанието на 11.12.2014 г., в което е приет доклада на комисията, 
определена за изготвяне на тълкувателното решение по т.д.№ 5/2014 г. на 
ОСГК, по решение на Общото събрание е отложено обсъждането и 
гласуването на доклада в частта му относно другарството на съпрузите 
при делата за собственост, и конкретно по въпросите: Какво е 
другарството на съпрузите по предявени от или срещу тях искове за 
собственост на вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска 
имуществена общност;  Как следва да процедира съда, когато искът за 
собственост е предявен само срещу единия съпруг- да конституира 
служебно другия съпруг или да даде съответни указания на ищеца за 
насочване на иска срещу него по реда на отстраняване нередовностите на 
исковата молба /в случай, че се възприеме тезата за задължителност на 
другарството на съпрузите по делата за собственост на вещи или имоти, 
придобити в режим на съпружеска имуществена общност/. 

В проведено на 14.05.2015 г. заседание е приет доклада на 
комисията, определена за изготвяне на тълкувателно решение по т.д.№ 
8/2014 г. на ОСГК, с изключение на частта му по въпрос № 4- Допустим 
ли е иск за собственост на реална част от имот, когато тази част 
неправилно е заснета в кадастралния план или в кадастралната карта 
като част от съседен имот или изобщо не е заснета като самостоятелен 
имот, без да е проведен иск по чл. 53, ал. 2 ЗКИР, респ. 
административната процедура по чл. 53, ал. 1 ЗКИР /в редакцията 
преди измененията в ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г./ за поправяне на 
непълнотите и грешките в одобрената кадастрална карта и 
кадастрални регистри. С оглед на това не е проведено обсъждане и 
гласуване и по обусловения въпрос № 5- Обуславящо ли е по смисъла 
на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК производството по предявен иск с правна 
квалификация чл. 53, ал. 2 ЗКИР /в редакцията преди измененията в 
ЗКИР, Обн., ДВ, бр. 49 от 2014 г./ за производството по предявен иск за 



собственост на имота, по отношение на който се твърди непълнота или 
грешка при нанасянето му в кадастралната карта.  

Доколкото посочените въпроси, макар и включени в различни 
тълкувателни дела, са свързани с проблемите на собствеността, и по 
съображения за процесуална икономия 

 
РАЗПОРЕЖДАМ: 

 
НАСРОЧВАМ т.д.№ 4/ 2014 г. на ОСГК, т.д.№ 5/ 2014 г. на ОСГК 

и т.д.№ 8/ 2014 г. на ОСГК за обсъждане и гласуване на доклада по 
посочените по-горе въпроси в закрито заседание на 22.10.2015 г. от 14,00 
ч. в зала № 15 на Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички 
съдии от Гражданска колегия на Върховния касационен съд. 

Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 
съда, секция „Тълкувателни дела”. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД: 

 
/СЪДИЯ ЛОЗАН ПАНОВ/ 

 


