РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 22.07.2019 г.
С Определение № 206 от 14.05.2019г. по ч. гр. д. № 1447/2019 г.
състав на Четвърто гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292
ГПК, е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание
на Гражданска и Търговска колегии да постанови тълкувателно решение
по следните процесуалноправни въпроси по приложението на чл. 280,
ал. 3, т. 1 ГПК, по които е констатирана противоречива практика на
съставите на ВКС по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК и чл. 290 ГПК, а именно:
„Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения,
възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен
между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от
него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на
въззивното решение по делото?“
Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т.2 ЗСВ и чл. 128,
ал. 1 ЗСВ се налага да се образува тълкувателно дело на Гражданска и
Търговска колегии на ВКС.
С оглед на изложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да се образува т. д. № 3/2019 г. по описа на ВКС, Гражданска и
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следните
въпроси:
Гражданско или търговско е дело с предмет правоотношения,
възникнали по договор за изпълнение на строителни работи, сключен
между физическо лице и търговец във връзка с упражняваното от
него занятие и какъв е прагът за достъп до касационно обжалване на
въззивното решение по делото?
ІI. Определям докладчици за изготвяне на проекта за тълкувателно
решение:
- съдия Бранислава Павлова;
- съдия Таня Върбанова.
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 № 206 от
14.05.2019 г. по ч. гр. д. № 1447/2019 г. на Четвърто гражданско отделение
на ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция
„Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

