Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София,5.03.2020 г.
С разпореждане от 22.07.2019 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 3/2019 г. по описа на ОСГТК на ВКС, въз основа на
Определение № 206 от 14.05.2019 г. на състава по гр. д. № 1447/2019 г. на
4-то г.о. на ВКС за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
„Гражданско или търговско дело 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?“

Докладчиците по тълкувателното дело са провели подготвително
заседание на 28 февруари 2020 г., на което са установили следното:
Поставеният въпрос се разрешава противоречиво от различни
състави на Върховния касационен съд. Според едното становище,
споделено в Определение № 350 от 20.03.2014 г. по гр.д. № 1261/2012 г. на
III г.о., Определение № 963 от 22.07.2014 г. по гр.д. № 1334/2014 г. на IV
г.о. и Решение № 430 от 20.01.2015 г. по гр.д. № 1673/2014 г. на IV г.о.,
правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнение на договори за
извършване на строително-монтажни работи, сключени между физически
лица, като възложители, и търговски дружества-изпълнители, се
разглеждат по реда на общия исков процес, а постановените по тези дела
въззивни решения подлежат на касационно обжалване като граждански
дела. Според другото становище, възприето в Определение № 223 от
02.04.2012 г. по ч.т.д. № 504/2011 г. на II т.о. на ВКС, Определение № 259
от 05.04.2012 г. по ч.т.д. № 221/2012 г., II т.о., Определение № 898 от
13.12.2013 г. по ч.т.д. № 4504/2013 г. на I т.о. и Определение № 359 от
14.07.2017 г. по ч.т.д. № 1227/2017 г. на I т.о., делата, имащи за предмет
правоотношения по договори за изработка, сключени между физическо
лице и търговско дружество- изпълнител във връзка с упражняваното от
него занятие, са търговски, тъй като сделката е търговска на основание чл.
286, ал. 1 ТЗ и правилата за търговските сделки са приложими и за
физическото лице - възложител, съгл. чл. 287 ТЗ. Затова, постановените по
тези дела въззивни решения подлежат на касационно обжалване като
търговски дела.
Докладчиците са изготвили предложение до председателя на
Върховния касационен съд, с което се приема, че въпросът се явява
допустим и не се налага да бъде прередактиран.

На основание т. 7.3 и т. 8.1 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:
I. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 11.06.2020 г. от 14.00 ч. в зала № 15
на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии
от Гражданска колегия и Търговска колегия на Върховния касационен съд.
ІІ. Да бъдат изпратени покани, като се приложат копия от
настоящото разпореждане, от разпореждането
за образуване на
тълкувателното дело, от Определение № 206 от 14.05.2019 г. по гр. д. №
1447/2019 г. на
Четвърто гражданско отделение на
ВКС
и
предложението на Комисията за представяне на становища до главния
прокурор, министъра на правосъдието,
председателя на
Висшия
адвокатски съвет, омбудсмана на Република България, 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 катедрите 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, в срок до 08.05.2020 г.
III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат копия от
настоящото разпореждане, от разпореждането
за образуване на
тълкувателното дело, от Определение № 206 от 14.05.2019 г. по гр. д. №
1447/2019 г. на
Четвърто гражданско отделение на
ВКС, от
предложението на Комисията и до председателите на апелативните

съдилища, до окръжните съдилища, и до Софийския градски съд – за
изразяване на становище в гореуказания срок.
Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на
съда, секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

