РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София,31.07.2017 г.
С Определение № 413 от 06.07.2017 г. по гр. д. № 9/2017 г. състав на
Първо г.о. на ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по
делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданска колегия на
ВКС да постанови тълкувателно решение по материалноправния въпрос:
„ Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр. 46/2006 г.)
е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 ЗС за
придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост,
който е започнал да тече на 01.06.1996 г., когато влиза в сила
изменението на чл. 86 ЗС (ДВ бр. 33/1996 г.), преди този срок да
изтече.”
Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде
образувано тълкувателно дело на Гражданската колегия на ВКС.
С оглед на изложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да се образува т. д. № 3/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска
колегия, за приемане на тълкувателно решение по материалноправния
въпрос:
„ Дали с разпоредбата на § 1 от ЗР на ЗД на ЗС (ДВ бр. 46/2006 г.)
е постановено спиране на давностния срок по чл. 79, ал. 1 ЗС за
придобиване на имоти частна държавна и общинска собственост,
който е започнал да тече на 01.06.1996 г., когато влиза в сила
изменението на чл. 86 ЗС (ДВ бр. 33/1996 г.), преди този срок да
изтече.”
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно
решение по т.д. № 3/2017 г. на ОСГК в състав:
- съдия Бранислава Павлова,
- съдия Дияна Ценева,
- съдия Здравка Първанова, докладчик.
III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия
по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК,
ОСТК и ОСГТК на ВКС.

IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно с
Определение № 413 от 06.07.2017 г. по гр. д. № 9/2017 г. на 1-во г. о. на
ВКС.
ДАРИЯ ПРОДАНОВАЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/съгласно Заповед № 1698/19.07.2017 г./

