
 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 30.10.2018 г. 
 

 
 С разпореждане от 4.10.2018 г. на председателя на ВКС е образувано 
т. д. № 3/2018 г. по описа на ОСГТК на ВКС за приемане на тълкувателно 
решение по следния въпрос:  

„Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 
ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и 
ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за 
вписванията?” 
 С предложение от 29.10.2018 г. комисията намира, че по поставения 
по реда на чл. 292 ГПК в определението с № 47 от 20.03.2018 год. по ч. гр. 
д. № 631/2018 год. на състава на ІІ г. о. на ВКС правен въпрос е налице 
противоречива съдебна практика, поради което и предложението за 
постановяване на тълкувателно решение е допустимо. Комисията счита, че 
не се налага въпросът да бъде редактиран. На основание т. 7.3 и т. 8.1 от от 
Правилата за приемане  на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК 
на ВКС е необходимо тълкувателното дело да се насрочи както и да се 
изпратят покани на лицата, посочени в чл.129 ЗСВ, за депозиране на 
становища, като се определи в какъв срок те следва да бъдат представени. 

С оглед на гореизложеното,  
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М Е : 
 
I. НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 14.03.2019 г. от 14.00 ч. в зала № 15 

на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии 
от Гражданската колегия и Търговска колегия на Върховния касационен 
съд. 

ІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 
образуване на тълкувателното дело, от Определение № 47 от 20.03.2018 г. 
по гр. д. № 631/2018 г. състав на Второ гражданско отделение на ВКС и 
предложението на комисията от 29.10.2018 г. да се изпратят на главния 
прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия 
адвокатски съвет, омбудсмана на Република България, главния инспектор 
на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища в 
София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, председателите на 
Софийския градски съд, на окръжните и административните съдилища, 
председателите на районните съдилища в областните центрове,  
ръководителите на секциите по публичноправни науки и на секциите по 
гражданскоправни науки към Института за държавата и правото при 
Българската академия на науките, ръководителите на Катедра 
„Публичноправни науки” и Катедра „Гражданскоправни науки” при 



Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски”, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки” и 
Катедра „Гражданскоправни науки” при Юридическия факултет на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ръководителите на 
Катедра „Публичноправни науки” и Катедра „Гражданскоправни науки” 
при Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий”, ръководителите на катедри по гражданскоправни и 
публичноправни науки при Юридическия факултет на Университета за 
национално и световно стопанство, ръководителите на Катедра 
„Публичноправни науки и публичен мениджмънт” и Катедра 
„Гражданскоправни науки” при Правно- историческия факултет на ЮЗУ 
„Неофит Рилски”, ръководителя на Департамент „Право” в Нов български 
университет, програмните координатори по публично право и по частно 
право към Центъра по юридически науки при Бургаския свободен 
университет, ръководителя на Катедра „Правни науки” при Юридическия 
факултет на Варненския свободен университет,  изпълнителния директор 
на Агенцията по вписванията, които могат да дадат писмени становища в 
срок до 11.01.2019 г. 

Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 
съда, секция „Тълкувателни дела”. 

 
ДАРИЯ ПРОДАНОВА:   СВЕТЛА ДИМИТРОВА: 
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА ВКС И      НА ВКС И  
РЪКОВОДИТЕЛ НА    РЪКОВОДИТЕЛ НА 
ТЪРГОВСКА  КОЛЕГИЯ   ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 
      


