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Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр. София, 25.07.2022 г. 

 

С Разпореждане от 19.05.2022 год. на Председателя на Върховния 

касационен съд е образувано т. д. № 2/2022 год. на ОСТК поради 

наличието на противоречива практика по въпроса: 

„ Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК на 

производство по искове с правно основание чл. 57 от Закона за 

промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен 

дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по 

обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на 

Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен 

дизайн?“  

Противоречието е констатирано от състав на Търговска колегия, 

който с Определение № 131 от 10.05.2022 год. по т.д. № 2347/2020 год. е 

счел, че са налице предпоставките на чл.292 ГПК и е предложил на 

Общото събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд да 

се произнесе с тълкувателно решение по този правен въпрос. 

След проведено заседание, комисията определена с Разпореждане от 

19.05.2022 год. на Председателя на Върховния касационен съд за изготвяне 

на тълкувателно решение е констатирала, че поставеният въпрос е 

допустим и няма необходимост от корекция или допълване. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 7.3 от Правилата за 

приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС, 

тълкувателното дело следва да се насрочи и да се изпратят писма до лицата 

по чл. 129 ЗСВ, които могат да депозират становища. 

С оглед изложеното 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 

 

I. Въпросът, предмет на тълкувателно дело 2/2022 г. на ОСТК 

остава със следното съдържание: 

„ Основание ли е за спиране по реда на чл. 229, ал.1, т.4 ГПК на 

производство по искове с правно основание чл. 57 от Закона за 
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промишления дизайн във връзка с нарушение на правата върху промишлен 

дизайн наличието на висящо пред административен съд производство по 

обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на 

Република България за заличаване на регистрацията на същия промишлен 

дизайн?“ 

 

II. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за  23.11.2022 год. от 14 часа в зала 

№ 16 в Съдебната палата, за която дата и час да бъдат уведомени всички 

съдии от Търговска колегия на Върховния касационен съд. 

 

III. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 

образуване и от предложението на комисията да се изпратят на главния 

прокурор, министъра на правосъдието, председателя на Висшия 

адвокатски съвет, директора на Института по правни науки 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, Великотърновския 

университет „Св.Св.Кирил и Методий”, Русенския университет „Ангел 

Кънчев” и Правно-историческия факултет на ЮЗУ ”Неофит Рилски”, 

които могат да изразят становища в срок до 21.10.2022 год. 

Уведомяването им за датата на откритото заседание се съдържа в 

пункт II на разпореждането. 

 

IV. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 

образуване и от предложението на комисията да се изпратят и на 

председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на 

Софийски градски съд - за изразяване на становище в гореуказания срок. 

 

V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и  

външния сайт на ВКС - секция „Тълкувателни дела”. 

 

 

                                     СЪДИЯ  ГАЛИНА ЗАХАРОВА – 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                     НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

                                


