
 

 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 

София, 21.11.2017 г. 
 
 

С разпореждане от 11.05.2016 г. на председателите на ВКС и ВАС е 

образувано тълкувателно дело № 1/2016 г. по описа на ВКС за приемане на 

тълкувателно постановление от Общото събрание на съдиите от 

Гражданска колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на Върховния 

административен съд по въпроса:  

„На кой съд са подсъдни делата,образувани по искове с правна 

квалификация чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за защита от дискриминацията 

установяване на нарушението по този закон, респективно за осъждане на 

ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението 

преди нарушението,както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни 

нарушения?". 

В проведеното  заседание на 27.10.2016 г. Общото събрание на 

съдиите от Гражданска колегия на Върховния касационен съд и на Първа и 

Втора колегии на Върховния административен съд взе решение по 

предложения вариант I от доклада на докладчиците, определени за 

изготвяне на проект за тълкувателно решение. 

С разпореждане от 15.11.17 г. на председателя на Върховния 

касационен съд и на председателя на Върховния административен съд е 

допълнен предмета по т.д.№ 1/2016 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 колегии на ВАС, със следното 

искане: „ Ако при постановяване на Тълкувателно постановление по 

т.д.№ 1/2016г. Общото събрание приеме, че исковете по чл.71 ал.1 т.1 и 

т.2 от Закона за защита от дискриминация са родово подсъдни на 

районния съд, да се произнесе и по въпроса, на кой съд са подсъдни 

делата, образувани по искове с правна квалификация чл.71 ал.1 т.З 

ЗЗДискр., като обяви за изгубило актуалност Тълкувателно 

постановление № 2/2014г.от 19.05.2015г. по т.д.№ 2/2014г. на ВКС и 

ВАС в частта му по т.4." 

Искането на председателите на ВКС и ВАС е въз основа на отправена 

препоръка от Общото събрание на съдиите от Гражданска колегия на ВКС 

и от Първа и Втора колегии на ВАС, взето с предложение от проведено 

закрито заседание по протокол от 27.10.2016 г. 



 Със становище, депозирано по делото в указания срок 

съдиите-докладчици са посочили, че искането на председателите на 

Върховния касационен съд и на Върховния административен съд е 

допустимо съгласно т.6.2 от Правилата, предвиждаща възможност когато 

искането е свързано и с други противоречиво или неправилно решавани 

спорове, и при наличие на искане по т.5.1, с разпореждането по т.6.1, в 

предмета на тълкувателното дело да се включат допълнително всички 

спорни въпроси. 

Налице са основанията по чл.124 ал.2 във вр.с чл.126 т.2 ЗСВ за 

осъществяване на съвместна тълкувателна дейност по поставения 

допълнителен въпрос и искането като допустимо следва да бъде разгледано 

в открито съдебно заседание от Общото събрание на съдиите от Първа и 

Втора колегии на ВАС и Гражданска колегия на ВКС. 

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

съвместни тълкувателни постановления от Общите събрания на съдиите от 

ВКС и ВАС 

 

 

РАЗПОРЕЖДАМЕ: 

 

 

I. Насрочваме тълкувателно дело № 1/2016 г. на ВКС и ВАС за 

разглеждане в открито заседание на 15 февруари 2018 г. от 14 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 колегии от ВАС, като се изпратят покани и на посочените в т. 2 лица, 

като по решение на общото събрание в това заседание след изслушване 

становищата на поканените за участие лица се обсъди и гласува доклада на 

докладчиците по въпроса, посочен в разпореждането за допълване на 

искането за образуване на съвместното тълкувателно дело на ВКС и ВАС. 

II. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за 

допълване на тълкувателното дело, от искането на председателите на 

Върховния касационен съд и Върховния административен съд за допълване 

и от становището на докладчиците по допустимостта на иска да се изпратят 

на главния прокурор на Република България, министъра на правосъдието, 

председателя на Висшия адвокатски съвет, както и на омбудсмана на 

Република България, главния инспектор на Инспектората към ВСС, 

председателите на апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, 

Бургас и Велико Търново, председателите на Софийски градски съд, на 

окръжните и административни съдилища, председателите на районните 

съдилища в областните центрове, ръководителите на секция по публично 

правни науки и на секцията по гражданскоправни науки към Института за 

държавата и правото към БАН, ръководителите на катедри по 



публичноправни и гражданскоправни науки към юридическите факултети 

към СУ „Св. Климент Охридски", УНСС, Нов български университет, 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски", Великотърновския 

университет „Св. Св. Кирил и Методи", Бургаски свободен университет, 

Варненски свободен университет и Югозападен университет "Неофит 

Рилски",  които могат да дадат писмени становища в срок до 1  

февруари 2018 г. 

 

III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и 

външните сайтове на ВКС и ВАС заедно със разпореждането по 

допустимостта на съдиите-докладчици по тълкувателното дело. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС:            

 ЛОЗАН ПАНОВ 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ВАС:         

        ГЕОРГИ КОЛЕВ  


