
РАЗПОРЕЖДАНЕ 

гр. София, 17.10.2016 г. 

 

В проведеното на 24.03.2016 г. закрито заседание по Тълкувателно дело 

№ 2/2015 г. на ОС на ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС беше 

обсъдено и гласувано становище от комисията по изготвяне на тълкувателно 

постановление,  определена с разпореждане от 27.11.2015 г. на 

председателите на ВКС и ВАС. На заседанието беше прието двата въпроса, 

предмет на тълкувателното дело, да бъдат обединени в един, без да се 

променя по същество съдържанието им, като въпросът следва да бъде 

формулиран по следния начин: 

„По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът 

за отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на 

правото на ЕС?”.    

С оглед изложеното и на основание т. 9.1 от Правилата за приемане на 

съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на съдиите от 

ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС  

 

РАЗПОРЕЖДАМЕ: 

 

1. Насрочваме Тълкувателно дело № 2/2015 г. на ВКС и ВАС за 

разглеждане в открито заседание на 24.11.2016 г. от 14.00 ч. в зала № 15 на 

Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2, за когато да бъдат 

уведомени съдиите от Гражданската и Търговската колегии на ВКС и 

съдиите от Първа и Втора колегии на ВАС.  

2. Съгласно чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съдебната власт за участие 

в заседанието на ОС на ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС да 

бъдат поканени главният прокурор, министърът на правосъдието, 

председателят на Висшия адвокатски съвет, омбудсманът на Република 

България, главният 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, проф. д-р Александър Драгиев, Програмен координатор 

„Международно право и международни отношения” БСУ, проф. д-р Момяна 

Гунева, БСУ, проф. д-р Симеон Божанов, БСУ, ас. д-р Ваня Стаматова, БСУ, 

проф. д-р Силви Чернев – зам.-декан по научноизследователската дейност и 

международното сътрудничество, БСУ, проф. д-р Надя Бояджиева, 

ръководител катедра „Международно и сравнително право”, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Жасмин Попова, Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски“, проф. д.ю.н. Цветана Каменова, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Ирена Илиева, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ръководител на Секцията 



по международноправни науки при БАН, гл. ас. д-р Тодор Коларов, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, ас. д-р Гергана Гозанска, 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, проф. д-р Николай Натов, 

ръководител катедра „Международно право и международни отношения“, 

СУ, проф. д-р Благой Видин, СУ, проф. д-р Пламен Пантев, СУ, Доц. Дюн 

Атанас Семов, СУ, доц. д-р Боряна Мусева, СУ, гл.ас. д-р Боряна Балева, СУ, 

гл. ас д-р Васил Пандов, СУ, гл. ас. д-р Дафина Сърбинова, СУ, гл. ас. д-р 

Иван Стойнев, СУ, гл. ас. д-р. Иво Цеков, СУ, гл. ас. д-р Мариета 

Рабохчийска, СУ, гл. ас. д-р Мира Кънева, СУ, гл. ас. д-р Паунита Петрова, 

СУ, гл. ас. д-р Христо Христев, СУ, гл. ас. д-р Вихър Георгиев, катедра 

„Европеистика“, СУ, проф. д-р Мариана Карагьозова – Финкова, катедра 

„Европеистика“, СУ, проф. дпн Нели Огнянова, катедра „Европеистика“, СУ, 

гл. ас. д-р Станислав Костов, катедра „Европеистика“, СУ, доц. д-р Габриела 

Белова, ЮЗУ, доц. д-р Йордан Величков, ЮЗУ, доц. д-р Николай Марин, 

ЮЗУ, гл. ас. Анна Христова, ЮЗУ, доц. д.ю.н. Живко Драганов – декан на 

ЮФ на УНСС, проф. д.н. Цветан Сивков – декан на ЮФ на ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, проф. д-р Петър Христов – декан на ЮФ на Варненския 

свободен университет, гл. ас. Николай Колев – и.д. ръководител на Секцията 

по гражданскоправни науки при Българската академия на науките, Светла 

Маргаритова – Вучкова – Фондация „Български адвокати за правата на 

човека”, Здравка Калайджиева – Фондация „Български адвокати за правата 

на човека”, Михаил Екимджиев – Фондация „Асоциация за европейска 

интеграция и права на човека”, Красимир Кънев – Български хелзинкски 

комитет, Александър Арабаджиев – Българска асоциация за европейско 

право, които могат да представят писмени становища в срок до 14.11.2016 г. 

3. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и 

външните сайтове на ВКС и ВАС. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

 

 

ЛОЗАН ПАНОВ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД: 

 

 

ГЕОРГИ КОЛЕВ 
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