
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

гр. София, 10.06.2020 г. 

  

С разпореждане от 20.02.2020 г. на председателя на Върховния 

касационен съд е образувано т.д. № 3 /2020 г. на ОСГТК  по въпроса:  

 

От кой момент поражда действие отмяната на ППВС № 

3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк.д. 

№2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания 

по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му? 
 

 Въпросът е поставен от председателя на Висшия адвокатски съвет, 

който на основание чл.125 ЗСВ е предложил на Общото събрание на 

Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно 

решение, поради съществуваща противоречива съдебна практика по 

смисъла на чл.124 ал.1 пр.1 ЗСВ. 

Комисията по тълкувателното дело, на основание чл.7.1 от Правилата 

за приемане на тълкувателни решения на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС е 

разгледала искането и приложенията към него и не е могла да постигне 

единодушие по въпроса относно допустимостта на искането. Затова 

предлага на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на 

ВКС да се произнесе изрично по допустимостта, като е изготвила 

предложение с изложени аргументи към противоположните становища. 

С оглед изложеното,  

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М Е: 

 

І. Насрочваме тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС за 

разглеждане в закрито заседание на допустимостта на искането  на 

24.06.2020 г.от 13,30 ч. в зала № 15 на Съдебната палата в гр. София, 

бул.”Витоша” № 2, за когато да бъдат уведомени съдиите от Гражданската 

колегия и Търговската колегия на ВКС. 

  

ІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС, секция „Тълкувателни дела“.  

 
     

ДАРИЯ ПРОДАНОВА-    СВЕТЛА ДИМИТРОВА- 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ   ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН  НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 

СЪД И  РЪКОВОДИТЕЛ НА    СЪД И РЪКОВОДИТЕЛ НА   

ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ    ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ 

     
 


