
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 21.01.2013 г. 
  
 С разпореждане от 31.07.2012 г., допълнено на 04.09.2012 г., е 
образувано тълкувателно дело № 6/2012 г. на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по някои 
въпроси, свързани с определянето и присъждането на таксите и разноските 
в гражданския процес. С оглед постъпил сигнал за противоречива практика 
по въпрос, свързан с дължимостта на държавна такса от определена 
категория ищци по граждански дела, и установени противоречия в 
практиката и по друг въпрос, свързан с реда за обжалване на определение 
на въззивен съд по чл.248 ГПК, заместник-председателите и ръководители 
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС са предложили 
разпореждането за образуване на тълкувателното дело да бъде допълнено, 
като в предмета му се включат и следните въпроси:  

1. Освободени ли са държавните служители в МВР от заплащане на 
държавни такси по граждански дела, свързани с тяхното служебно 
правоотношение. 

 
2. По кой ред се обжалва определение на въззивен съд за допълване или 
изменяне на въззивно решение в частта за разноските- по реда на 
чл.274, ал.2 ГПК или по реда на чл.274, ал.3, т.2 ГПК. 

 
 С оглед горното и предвид значимостта на поставените въпроси, 
разпореждането за образуване на тълкувателно дело № 6/12 г. на ОСГТК 
на ВКС следва да бъде допълнено, като тези въпроси бъдат включен в 
предмета на тълкувателното дело.  
 С оглед изложеното 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 
 

І. Допълвам разпореждане от 31.07.2012 г. за образуване на тълкувателно 
дело № 6/12 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на 
ВКС, като включвам в предмета на тълкувателното дело и следните 
въпроси: 
 

1. Освободени ли са държавните служители в МВР от заплащане на 
държавни такси по граждански дела, свързани с тяхното 
служебно правоотношение. 

 



2. По кой ред се обжалва определение на въззивен съд за допълване 
или изменяне на въззивно решение в частта за разноските- по реда 
на чл.274, ал.2 ГПК или по реда на чл.274, ал.3, т.2 ГПК. 

 
 
ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на заместник- 
председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на 
ВКС да се изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, 
Председателя на Висшия адвокатски съвет, Директора на Института по 
правни наука към Българска академия на науките, ръководителите на 
катедрите по гражданскоправни науки в юридическите факултети на 
Софийски университет „Климент Охридски” и Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, ръководителите на катедрите „Частноправни 
науки” при Университета за национално и световно стопанство- гр.София 
и Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”, ръководителя 
на Департамент „Право” на Нов Български Университет- гр.София, в срок 
до 21.02.2013 г. 
 5. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на 
заместник- председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС да се изпратят и на председателите на апелативните 
съдилища, на окръжните съдилища и на Софийски градски съд- за 
изразяване на становище в гореуказания срок. 
 6. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с 
предложението на заместник- председателите и ръководители на 
Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 
 7. Отсрочвам насроченото за 24.01.2013 г. заседание на Общото 
събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по тълкувателно 
дело № 6/12 г., като същото ще бъде насрочено след изтичане на срока по 
Раздел ІІ от настоящата заповед. За отсрочването да бъдат уведомени 
всички съдии от Гражданска и Търговска колегия, както и Главният 
прокурор, Министъра на правосъдието и Председателя на Висшия 
адвокатски съвет. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД: 

      
 

/проф.Лазар Груев/ 
 
 
 
 


