
РАЗПОРЕЖДАНЕ 

гр. София, 14.11.2018 г. 

С Разпореждане  от 27.11.2015 г. на  председателя на Върховния 
касационен съд и председателя на Върховния административен съд  е 
образувано т.д. № 2/2015 г. на  Общо събрание на Гражданска колегия и 
Търговска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС, като за 
докладчици са определени съдия  Атанаска Дишева и съдия Геника 
Михайлова. Предвид избирането на съдия Атанаска Дишева за член на 
Висшия съдебен съвет, е необходимо на нейно място да бъде определен друг 
докладчик по тълкувателното дело. 

В проведеното на 09.03.2017 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  
гласувано спиране на производството по т.д. № 2/2015 г. на  ОС та ГК и ТК 
на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС до произнасяне на СЕС по т.1 и т.2 
по дело C-571/2016 г. на Съда на Европейския съюз, предвид направеното 
преюдициално запитване  от състав на Административен съд – гр. Варна, 
чийто предмет на производството е във връзка с образуваното тълкувателно 
дело. С Решение от 4.10.2018 г.  на пети състав по дело С-571/2016 г. на Съда 
на Европейския съюз се е произнесъл по преюдициалното запитване на АС- 
гр. Варна,  поради което се налага да бъде насрочено заседание по 
тълкувателното дело. 

С оглед изложеното  
 

РАЗПОРЕЖДАМЕ: 
 

1. Определяме за докладчик по т.д. № 2/2015 г. на ОС на ГК и ТК на 
ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС съдия Соня Янкулова, на мястото на 
съдия Атанаска Дишева. 

2. Насрочваме Тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОС на ГК и ТК на 
ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за закрито заседание на 31.01.2019 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.  

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 ЧОЛАКОВ 



 
 
 


