
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 08.12.2014 г. 
  

 С протоколно решение от 04.12.2014 г. Общото събрание на 
Гражданска колегия на Върховния касационен съд е решило част от 
въпросите, предмет на тълк.дело № 4/2014 г. /въпроси 1 „б” и 4 „а”/ и 
тълк.дело № 5/2014 г. /въпросите по т.2/, да бъдат образувани в нарочно 
тълкувателно дело предвид тяхната сложност и обособеност спрямо 
останалия предмет на двете тълкувателни дела, като новообразуваното 
дело бъде възложено на същата комисия и докладчици. 

Предвид горното и на основание чл.128, ал.1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданска колегия на ВКС, което да 
бъде насрочено в открито заседание за обсъждане на доклада по делото, 
тъй като посочените в чл.129 ЗСВ лица вече са депозирали становища по 
тълк.дело № 4/2014 г. и тълк.дело № 5/2014 г. на ГК. 

 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

І. Да се образува т.д.№ 8/ 2014 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, за 
приемане на тълкувателно решение по следните въпроси: 
 
- Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по иск 
с правна квалификация чл.53, ал.2 ЗКИР /в редакцията преди 
измененията в ЗКИР, обн.ДВ, бр.49 от 2014 г./. 
- 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.  
- Допустими ли са искове за собственост на реална част от имот, 
когато тази реална част е част от бивш имот, възстановен по реда на 
ЗСПЗЗ, ЗВСОНИ или ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС. 
- Обусловена ли е допустимостта на иска по чл.53, ал.2 ЗКИР от 
предварително провеждане на административна процедура по чл.53, 
ал.1 ЗКИР /в редакцията преди измененията в ЗКИР, обн.ДВ, бр.49 от 



2014 г./ по констатиране на непълноти или грешки в кадастралната 
карта.  
- 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. 

 
 
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 
състав: 
Съдия Маргарита Соколова- докладчик 
Съдия Теодора Гроздева- докладчик 
Съдия Красимир Влахов 
Съдия Добрила Василева 
Съдия Боян Цонев 
ІІІ. Насрочвам разглеждането на делото в открито заседание на 26.02.2015 
г. от 14,00 ч. в Зала № 15 на ІІ етаж в Съдебната палата, за което да бъдат 
уведомени всички съдии от Гражданска колегия на ВКС. 
ІV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния 
сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела”. 

 
 
И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД: 

        
/Таня Райковска/ 

 
 
 


