
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 04.10.2012 г. 
  
 Постъпило е предложение от заместник-председателите и 
ръководители на Гражданска и Търговка колегии на Върховния 
касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание 
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с 
вписването на актове относно недвижими имоти. Към предложението е 
приложена цитираната в същото противоречива съдебна практика на 
състави на ВКС, както и на долноинстанционни съдилища, респ. 
определения, постановени по реда на чл.292 ГПК. 

Предвид горното и на основание чл.128, ал.1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, 
по което да се предостави възможност за заявяване на становища на 
посочените в чл.129 ЗСВ лица. 
 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

 І. Да се образува т.д.№ 7/ 2012 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните 
въпроси: 
  

1.  Приложима ли е разпоредбата на чл.129, ал.2 ГПК в 
производството по вписване на актове относно недвижими 
имоти, и как следва да процедира съдията по вписванията в 
хипотезата на нередовност на молбата за вписване.  

2. Приложима ли е в обезпечителното производство и в 
производството по вписване на вече наложена възбрана по реда 
на Глава V от Правилника за вписванията /чл.24 и чл.25/ 
разпоредбата на чл.6, ал.3 от същия, и необходимо ли е в 
представения за вписване акт недвижимият имот да бъде описан 
съобразно изискванията на чл.60, т.1-7 ЗКИР и да бъде 
представена скица-извадка от кадастралната карта.  

3. По какъв ред се извършва вписването на удостоверението за 
вписване по чл.263в, ал.1 и чл.263г, ал.1 ТЗ в хипотезата, когато 
в имуществото на преобразуващо се дружество има вещно право 
върху недвижим имот или върху движима вещ, сделките с която 
подлежат на вписване, и какъв е размерът на дължимата 
държавна такса за вписването.  

4. Подлежи ли на вписване договор за учредяване на сервитут за 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 



техническата инфраструктура през чужд имот по чл.193 ЗУТ в 
полза на лице, което не е собственик на друг недвижим имот.  

5. Следва ли да бъде извършено вписване на непарична вноска с 
предмет вещно право върху недвижим имот /чл.73, ал.5 ТЗ/, ако 
молителят не е представил пред съдията по вписванията 
доказателства за правата на вносителя.  

6. Какъв е предметният обхват на проверката, която съдията по 
вписванията извършва съгласно чл.32а, ал.1 ПВ относно това, 
дали представеният за вписване акт отговаря на изискванията 
на закона.  

7. При вписване на препис от обявено завещание с предмет 
недвижим имот и права върху недвижим имот, необходимо ли е 
съдията по вписванията да извършва проверка за правата на 
завещателя.  

8. Процесуално легитимиран ли е съдебният изпълнител да 
обжалва отказ на съдията по вписванията, постановен по негова 
молба.  

9. Процесуално легитимиран ли е нотариусът да обжалва отказ на 
съдията по вписванията, постановен по негова молба за 
вписване.  

10.  Освободени ли са от заплащане на държавна такса за 
вписването ищците, освободени от държавна такса за исковото 
производство на основание чл.83, ал.2 ГПК.  

11.  Какъв е размерът на дължимата държавна такса при частично 
заличаване /за определен имот или имоти/ на вписване на 
ипотека, учредена върху два или повече имота за обезпечаване 
на един дълг.  

 
ІІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 
състав: 
Съдия Борис Илиев- докладчик 
Съдия Добрила Василева 
Съдия Боян Балевски 
 
ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на заместник-
председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия 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, 
Нотариалната камара на Република България и Асоциацията на съдиите по 
вписванията, които могат да изразят становище, в срок до 06.11.2012 г. 
 5. Копия от настоящото разпореждане и  от предложението на 
заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търгавска 
колегия 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. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД: 
     
  /проф.Лазар Груев/ 

 
 


