
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр.София, 03.06.2014 г. 
 

С разпореждане от 11.01.2013 г. на председателя на ВКС, допълнено 
с разпореждане от 21.01.2013 г., е образувано тълкувателно дело № 2/2013 
г. на Гражданска и Търговска колегия на ВКС за приемане на тълкувателно 
решение по някои въпроси, свързани с изпълнителното производство. С 
разпореждане от 13.05.2014 г. делото е насрочено в заседание на 
12.06.2014 г. за обсъждане и приемане на проекта за тълкувателно 
решение. 
На 30.04.2014 г. е постъпило искане на Омбудсмана на Република 
България до Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на ВКС 
за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос: Подаването на 
молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно изпълнително 
основание по чл.242 ГПК /отм./ представлява ли предприемане на действие 
за принудително изпълнение по смисъла на чл.116, б.”в” ЗЗД? Към 
искането е приложена противоречива практика по посочения въпрос на 
състави на ВКС. 

Предвид горното и предвид значимостта на поставения въпрос, 
свързан с предмета на образуваното тълкувателно дело по въпросите на 
изпълнителното производство, разпореждането за образуване на 
тълкувателно дело № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС следва да бъде 
допълнено, като този въпрос бъде включен в предмета на тълкувателното 
дело, а насроченото за 12.06.2014 г. заседание по същото- отложено с оглед 
необходимостта от изискване на становища от заинтересуваните страни. 

С оглед изложеното 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 
 І. Допълвам разпореждания от 11.01.2013 г. и 21.01.2013 г. за 
образуване на тълкувателно дело № 2/2013 г. на ОСГТК, като в предмета 
му се включи и следния въпрос, с който Общото събрание на Гражданска и 
Търговска колегия на ВКС е сезирано по реда на чл.125 ЗСВ, а именно: 
Подаването на молба за издаване на изпълнителен лист на несъдебно 
изпълнително основание по чл.242 ГПК /отм./ представлява ли 
предприемане на действие за принудително изпълнение по смисъла на 
чл.116, б.”в” ЗЗД? 
 ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от искането на Омбудсмана 
на Република България 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, които могат да изразят становище, в срок до 
30.09.2014 г. 
 ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от искането на Омбудсмана 
на Република България да се изпратят и на председателите на окръжните 
съдилища, на Софийски градски съд и на апелативните съдилища- за 
изразяване на становище в гореуказания срок. 
 ІV. Отсрочвам заседанието по тълкувателно дело № 2/13 г. на 
ОСГТК, насрочено за 12.06.2014 г., като новата дата ще бъде определена 
след изтичане на срока по т.ІІ и ІІІ от настоящото разпореждане. 
 V. Разпореждането да се публикува на вътрешния и външния сайт на 
ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с искането на Омбудсмана на 
Република България. 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД: 
 
 

/проф. Лазар Груев / 


