
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр. София, 1.11.2019 г. 
 

  
С Определение № 105 от 03.07.2019  г. по гр. д. № 1507/2018 г. 

състав на Второ гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 ГПК, 
е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание на 
Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по 
материалноправния  въпрос: 

„При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без 
учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия 
съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска 
имуществена общност частта от построеното, съответстваща на 
правата на съпруга от съсобствеността върху терена?“ 

  
Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т.1 ЗСВ и чл. 128,     

ал. 1 ЗСВ се налага да се образува тълкувателно дело на Гражданска 
колегия на ВКС.  

С оглед на изложеното  
  

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 

І. Да се образува т. д. № 4/2019 г. по описа на ВКС, Гражданска 
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:  

 При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без 
учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия 
съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска 
имуществена общност частта от построеното, съответстваща на 
правата на съпруга от съсобствеността върху терена? 

 
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по т. д. № 4/2019 г. на ОСГК в състав: 
- съдия Пламен Стоев, докладчик, 
- съдия Светлана Калинова, 
- съдия Борис Илиев. 
 
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 заедно с Определение № 105 от 
03.07.2019  г. по гр. д. № 1507/2018 г. на Второ гражданско отделение на  
ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция 
„Тълкувателни дела“.     

     
    ЛОЗАН ПАНОВ – 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ  
    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 


