
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр.София, 25.11.2014 г. 
  
 С разпореждане от 27.06.2014 г. на председателите на ВКС и ВАС е 
образувано тълкувателно дело № 2/2014 г.  по описа на ВКС за приемане 
на съвместно тълкувателно постановление от общото събрание на съдиите 
от Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по някои 
противоречиво решавани въпроси по делата по чл.135, ал.4 АПК, с които 
се решават спорове за подсъдност между общи и административни 
съдилища. На 25.11.2014 г. е постъпило предложение от заместниците на 
председателя и ръководители на колегии във ВАС и от заместника на 
председателя и ръководител на Гражданска колегия на ВКС 
тълкувателното дело да бъде допълнено, като Общото събрание на съдиите 
на Първа и Втора колегия на ВАС и Гражданска колегия на ВКС се 
произнесе и по следния въпрос: Кой съд е компетентен да се произнесе по 
жалба срещу заповед на кмета на общината за изземване на земи от 
общинския поземлен фонд по чл.34, ал.4 ЗСПЗЗ. Към предложението е 
приложена констатираната противоречива практика по въпроса на смесени 
петчленни състави на ВКС и ВАС. 
  С оглед горното и предвид значимостта на поставения въпрос, 
разпореждането за образуване на тълкувателнoто дело следва да бъде 
допълнено, като посоченият въпрос бъдат включен в предмета на същото. 
 Предвид изложеното 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  Е: 
 
 

І. Допълваме разпореждане от 27.06.2014 г. за образуване на тълкувателно 
дело № 2/14 г. по описа на ВКС на Общото събрание на съдиите на Първа 
и Втора колегия на ВАС и Гражданска колегия на ВКС, като включваме в 
предмета на тълкувателното дело и следния въпрос: 
 
Кой съд е компетентен да се произнесе по жалба срещу заповед на 
кмета на общината за изземване на земи от общинския поземлен фонд 
по чл.34, ал.4 ЗСПЗЗ.  
 
ІІ. Настоящото разпореждане да се счита искане по чл.125 във връзка с 
чл.124, ал.2 ЗСВ за приемане на тълкувателно решение от Общото 
събрание на съдиите на Първа и Втора колегия на ВАС и Гражданска 



колегия на ВКС по посочените по-горе въпрос, като разпореждането е 
издадено на основание чл.128, ал.2 ЗСВ. 
 
ІІІ. Възлагаме на комисията, определена с разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело, в срок до 28.12.2014 г. да представи становище по 
допустимостта на искането, след което делото да бъде насрочено за 
разглеждане в открито заседание съобразно т.9.1 от Правилата за приемане 
на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите 
от НК, ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: 

      
 

/Георги Колев/ 
 

И.Ф. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

 
 

/Таня Райковска/ 
 
 
 
 
 


