
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 
 

гр.София, 07.07.2014 г. 
 

 
С предложение от 04.07.2014 г. съдиите-докладчици по тълкувателно 

дело № 2/2014 г. на ВКС и ВАС, на основание т.8.1 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 са се произнесли по допустимостта и редовността на искането за 
приемане на тълкувателно постановление, като са приели, че същото е 
направено в изискуемата форма и е налице противоречие по посочените в 
него въпроси при решаване на споровете за подсъдност между 
административните  и общите съдилища. 

На това основание и съгласно 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 
следва делото да бъде насрочено за разглеждане в открито заседание, на 
което бъдат поканени посочените в чл.129, ал.1 ЗСВ лица, на които да се 
предостави възможност за представяне на писмени становища в определен 
срок преди заседанието. 

С оглед изложеното 
 

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

І. Насрочваме тълкувателно дело № 2/2014 г. на ВКС и ВАС за 
разглеждане в открито заседание на 20.11. 2014 г. от 14,00 ч. в зала № 15 на 
Съдебната палата в гр. София, бул.”Витоша” № 2, за когато да бъдат 
уведомени съдиите от Гражданска колегия на ВКС и съдиите от Първа и 
Втора колегия от ВАС, като се изпратят покани и на посочените в т.ІІ лица. 
ІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело, от предложението на докладчиците от 04.07.2014 г. и 
от предложението на заместник-председателите за образуване на 
тълкувателното дело да се изпратят на главния прокурор, министъра на 
правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на 
Република България, главния инспектор на Инспектората  към ВСС, 
председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, 
Бургас и Велико Търново, председателите на Софийския градски съд, на 
окръжните и  административните съдилища, председателите на районните 
съдилища в областните центрове, 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 катедри /секции/ по публичноправни и 
гражданскоправни науки при юридическите  факултети на  Софийски я 
университет „Св. Климент Охридски”, на Университета  за национално и 
световно стопанство, на Нов български университет, на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски, на Великотърновския университет 
„Св. Св. Кирил и Методий”, на Бургаския свободен университет, на 
Варненския свободен университет и на Югозападния университет „Неофит 
Рилски”, които могат да дадат писмени становища в срок до 17.10.2014 г. 
ІІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и външните 
сайтове на ВКС и ВАС заедно с предложението на заместник-
председателите и ръководители на колегии във ВКС и ВАС. 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 
 
                              

/ПРОФ.ЛАЗАР ГРУЕВ/ 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: 
 
                                       

/ГЕОРГИ КОЛЕВ/ 
 


