
Новости в АПИС ПРАКТИКА 

Новости към 29.06.2018 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., 

ОСНГТК по следния въпрос: Кои лица са материално легитимирани да получат 
обезщетение за неимуществени вреди от причинена смърт на техен близък? 

Новости към 29.05.2018 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 21.05.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2017 г., 
ОСНК относно противоречива практика по тълкуването и прилагането на закона по 
въпросите, свързани с влизане в сила на съдебните актове в наказателния процес. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 17.05.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2017 г., 
ОСГК по следните въпроси: 

1. Кой правен субект дължи цената на доставената топлинна енергия за битови нужди 
съгласно разпоредбите на Закона за енергетиката в хипотезата, при която 
топлоснабденият имот е предоставен за ползване по силата на договорно 
правоотношение - собственикът, респ. носителят на ограниченото вещно право, или 
титулярът на облигационното право на ползване? 

2. Прекратява ли се облигационното правоотношение между топлопреносното 

предприятие и клиентите на топлинна енергия в съответната сграда - етажна 
собственост в случаите на чл. 78 от Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г. за 
топлоснабдяването? 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2016 г., 
ОСГТК по следните въпроси: 

1. Има ли правомощие председателят на кооперация или кооперативен съюз по Закона за 
кооперациите да сключва сделки на разпореждане с недвижими имоти и вещни права 
върху тях без решение на общото събрание по чл. 15, ал. 4, т. 10 от Закона за 

кооперациите. 
2. Наличието на решение на общото събрание на кооперацията по чл. 15, ал. 4, т. 10 от 

Закона за кооперациите необходимо условие ли е за действителност на 
разпоредителна сделка със собствен на кооперацията недвижим имот или с вещно 
право върху такъв имот, сключена от представляващия кооперацията орган. 

Новости към 27.04.2018 г. 

 НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 3.04.2018 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2017 

г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд по 

следните въпроси, свързани с установена противоречива практика на смесени 
петчленни състави на ВКС и ВАС: 

1. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу актове на кметове на 
общини по § 15, ал. 3 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. в ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.) за 
прекратяване на договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от общинския 
поземлен фонд, които в срока по ал. 1 и ал. 2 не са приведени в съответствие с чл. 
37и, ал. 1 и ал. 4 от ЗСПЗЗ? 

2. На кой съд са подсъдни делата, образувани по жалби срещу откази на кмета на 
общината за издаване на удостоверение и скица по чл. 13, ал. 4 - 6 ППЗСПЗЗ? 

Новости към 27.02.2018 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 6.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 4/2017 г. по повод 
констатирана противоречива и неправилна практика на съдилищата при паралелни 
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конкурентни административнонаказателни и наказателни производства, водени спрямо 

едно и също лице за едно и също деяние. 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 19.02.2018 г. на ВКС по т. д. № 6/2017 г. по 
следните въпроси: 

1. Представлява ли непълнотата или противоречието в събраните на досъдебното 
производство доказателства необоснованост на обвинителния акт и съставлява ли 
съществено процесуално нарушение на специалните правила по чл. 246 от НПК, което 

е основание за връщане на делото в досъдебното производство? 
2. Представлява ли необоснованост на обвинителния акт несъответната, според съда, 

правна оценка на фактите по обвинението и основание ли е за връщане на делото в 
досъдебното производство? 

3. Дължи ли се и при какъв стандарт, с оглед уредбата в чл. 246 от НПК анализ на 
посочения в обвинителния акт доказателствен материал и мотиви, с които да се 
обоснове правната квалификация на повдигнатото обвинение? Отсъствието им 

съставлява ли отстранимо съществено процесуално нарушение, което е основание за 
връщане на делото? 

Новости към 29.12.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 1.12.2017 г. на ВКС по т. д. № 3/2017 г. по 
следните въпроси:  

1. Тече ли давностен срок по чл. 82 от НК по отношение на подлежащо на изпълнение 
наказание пробация в периода след влизане в сила на съдебния акт, с който е 
наложено, до отпадане на основанията по чл. 228, ал. 3 ЗИНЗС? 

2. Подлежат ли на замяна на основание чл. 43а т. 1 и т. 2 НК, включени в наказанието 
пробация пробационни мерки, чието изпълнение е преустановено при условията на чл. 

228, ал. 3 ЗИНЗС, когато ефективно изтърпяваното наказание лишаване от свобода 

или прилаганите мерки за неотклонение "задържане под стража" или "домашен арест" 
са с по-дълъг срок от давностния, по чл. 82, ал. 4, вр. ал. 1, т. 5 НК? 

Новости към 28.11.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 6.11.2017 г. на ВКС по т. д. № 4/2015 г. по 
следните въпроси:  

1. Как се определя цената на иска и дължимата държавна такса по искове с правна 
квалификация чл. 109 ЗС. 

2. Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС. 

3. Необходимо ли е ищецът по иск с правна квалификация чл. 109 ЗС във всички случаи 
да доказва, че неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето 
право. 

Новости към 28.07.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 20.07.2017 г. на ВКС по т. д. № 2/2015 г. по 
следните въпроси:  

1. Вписването, предвидено в чл. 27,ал. 2 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/, е 
приложимо на общо основание при прекратяване на договор за аренда със срок до 10 
години поради извънсъдебното му разваляне при неизпълнение на задължението за 
арендно плащане с повече от три месеца, съгласно чл. 28, ал. 1, изр.първо във вр. с 

чл. 27, ал. 1, т. 2 ЗАЗ. За предвиденото в чл. 27, ал. 2 ЗАЗ вписване на прекратяването 
- развалянето на арендния договор на основанието по чл. 28, ал. 1, изр. първо ЗАЗ, е 
необходимо пред съдията по вписванията да се представи актът /писменият документ/, 
материализиращ изявлението за разваляне на договора по причина забава в 

плащанията на арендната вноска повече от три месеца и да се удостовери достигането 
му до адресата. Прекратяването на арендния договор се регистрира в съответната 

общинска служба по земеделие след вписването му в службата по вписванията. 
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Проверката, която съдията по вписванията извършва съгласно чл. 32а, ал. 1 от 

Правилника за вписванията, е тази по т. 6 ТР № 7/2012 г. от 25.04.2013 г. на ОСГТК на 
ВКС. 

2. Договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска земя, към 
който са приложими разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, е 
действителен, независимо от наличието на специална законова регламентация относно 
реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обекти, посочени в чл. 1, ал. 3 от 
специалния ЗАЗ. 

3. Сключеният не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване на 
земеделска земя, се конвертира в действителен договор за наем, ако са налице 
предпоставките за конверсията. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 10.07.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2015 г., по 
следните въпроси:  

1. Не може да се извърши въвод във владение срещу трето лице, което е придобило 
владението върху имота преди завеждане на делото, по което е постановено 
изпълняваното решение, и ако такъв бъде извършен, това лице може да защити 

правата си чрез обжалването му по реда на чл. 435, ал. 5 ГПК. В случай, че третото 
лице пропусне срока за обжалване на извършения въвод, то може да предяви 
владелчески иск по чл. 75 или чл. 76 от ЗС срещу взискателя. Това лице не може да се 
ползва от предвидената в чл. 523, ал. 2 и чл. 524 ГПК защита. 

2. На обжалване по реда на чл. 435, ал. 2 ГПК подлежи всеки акт на съдебния 
изпълнител, в който се определя размера на задължението на длъжника за разноските 
по изпълнението. 

3. Изпълнителният способ, чрез който се провежда принудителното изпълнение на 
определения от съда режим на лични отношения между родител и дете, е този по чл. 
528, ал. 5 ГПК, като в този случай глобата по чл. 527, ал. 3 ГПК представлява санкция 
за неизпълнението на задължението по чл. 528, ал. 2 от страна на длъжника, а не 
изпълнителен способ, чрез който се реализира изпълнението. 

4. Искът по чл. 440, ал. 1 ГПК е допустим и в случаите, когато третото лице се намира 
във владение на вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение в деня на 

запора, възбраната или предаването й, ако се отнася за движима вещ с изключение на 
случаите, когато това трето лице е упражнило правото си на жалба по чл. 435, ал. 4 
ГПК и жалбата е била уважена. 

5. Изпращането на запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният 
изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор, че длъжникът няма 
сметка в съответната банка, представлява действие по налагане на запор, но 

длъжникът не отговаря за разноските по извършването му и те остават за сметка на 
взискателя. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 3.07.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г. по 
следните въпроси:  

1. Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило 
пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в 
определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг 
е определяем. 

2. Разпоредбата на чл. 59, ал. 2 СК изключва възможността родителските права да бъдат 

предоставени за упражняване съвместно на двамата родители в случай, че не се 
постигне споразумение по упражняването им.  

Новости към 30.06.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 22.06.2017 г. на ВАС по т. д. № 6/2016 г. по 
следния въпрос: При неизпълнение на повече от едно условие на комплексното 
разрешително, извършва ли операторът на инсталация едно или няколко отделни 
нарушения по смисъла на чл. 125, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 164, ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда и във връзка с чл. 18 от Закона за административните 
нарушения и наказания?  
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Новости към 30.05.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 18.05.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2015 г., 
ОСГК по следния въпрос: При придобиване на правото на собственост върху недвижим 
имот на основание публична продан, ако в постановлението за възлагане на съдебния 
изпълнител не фигурира построената в имота сграда, върху същата не е било насочено 
принудително изпълнение чрез налагане на възбрана, не е описана и оценена от 

съдебния изпълнител и спрямо нея не е проведена публична продан, ако същата 
представлява самостоятелен обект на правото на собственост, не намира приложение 
правилото на чл. 92 от ЗС, за да се приеме, че по силата на постановлението за 
възлагане е придобита собствеността и върху сградата. В случай че същата 
представлява несамостоятелен обект на собственост, правилото на чл. 92 от ЗС се 
прилага на общо основание?  

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 25.05.2017 г. на ВКС по т. д. № 2/2016 г., ОСГК 

по въпроса: За отношенията, възникващи при доставяне на топлинна енергия за 

битови нужди в сграда - етажна собственост, се прилагат разпоредбите на Закона за 
енергетиката, които не противоречат на разпоредбата на чл. 62 във връзка с § 1 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.? 

Новости към 28.04.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2016 г., 
ОСНК по следния въпрос: Следва ли да се приеме за изгубило сила приетото в т. 3 от 
Тълкувателно решение № 3/12.11.2013 г. по т. д. № 3/2013 г., че "Положеният 
общественополезен труд от трансферирания осъден български гражданин в осъдилата 
го държава трябва да бъде зачетен от съда за намаляване срока на наказанието, освен 
ако определеният от издаващата държава остатък за изтърпяване е изчислен след 

зачитане на положения труд."?  

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 12.04.2017 г. на ВАС по т. д. № 5/2016 г. по 
следните два въпроса:  

1. Дължи ли се държавна такса при подаване на частна жалба против съдебни актове по 
административни дела съгласно чл. 213, т. 3 във вр. чл. 236 АПК, във вр. т. 2б от 
Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, 
прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието? 

2. Съгласно чл. 151, т. 3 АПК във връзка с т. 2б от Тарифа № 1 към Закона за 
държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените 
служби и Министерството на правосъдието, за подадена жалба срещу един 
административен акт се дължи една такса, независимо от броя на жалбоподателите 
или такава е дължима за всеки един от жалбоподателите? 

Новости към 28.02.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 3.02.2017 г. на ВКС по т. д. № 4/2015 г., ОСГТК 

по следния въпрос: Може ли да бъде продължаван при условията на чл. 63, ал. 1 ГПК 
срокът по чл. 390, ал. 3 ГПК за предявяване на бъдещ иск?  

 НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на 
съдебната практика" => "Търговско право"): 

1. Нова практика относно защитата срещу вписването на особен залог в Търговския 
регистър. 

Новости към 30.01.2017 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 30.01.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., 
ОСГТК относно правото на пострадалия да получи обезщетение от делинквента над 
изплатеното от застрахователя обезщетение по задължителната застраховка по риска 

"Гражданска отговорност" на автомобилистите въз основа на постигнато споразумение, 
в което увреденият е заявил, че е напълно обезщетен за съответната вреда. 
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Новости към 30.12.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 22.12.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2016 г., 
ОСНК по въпроси, отнасящи се до констатирана противоречива практика на 
съдилищата по някои въпроси на транспортните престъпления. 

 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2014 г., 
ОСГТК по следните въпроси:  

1. Какво следва да е необходимото съдържание на пълномощното, за да е налице 
валидно упълномощаване за разпореждане с имущество на упълномощителя? 

2. Какъв е видът недействителност на договор, сключен от пълномощник без 
представителна власт, при липса на потвърждаване от лицето, от името на което е 
сключен договорът? 

3. Какъв е видът недействителност на договор, при който представителят на едната 
страна се е споразумял с другата страна във вреда на представлявания по смисъла на 

чл. 40 от ЗЗД? 

Новости към 29.11.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 14.11.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 г., 
ОСГК по следните въпроси: 

1. Може ли да се допусне пълно осиновяване без съгласието на родител в хипотезата на 
чл. 93, ал. 1 СК; 

2. Допустимо ли е молба за пълно осиновяване по чл. 82, ал. 2 и 3 СК да бъде подадена 
направо до окръжния съд по постоянния адрес на молителя, предвид изискването на 
чл. 96, ал. 2 СК за подаването й чрез съответната регионална дирекция за социално 
подпомагане. 

Новости към 29.09.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно постановление № 1 от 29.09.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2015 
г., ОСГТК и ОСС на Първа и Втора колегия на Върховния административен съд за 
уеднаквяване на съдебната практика по въпроса: Какъв е порокът на съдебен акт, 
постановен от съд, който не е компетентен по правилата на подведомствеността, 
разпределящи делата между гражданските и административните съдилища? 

Новости към 28.06.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 7.06.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2016 г., 
ОСНК, по следния въпрос: Осъществява ли се от субективна страна съставът на 
престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите, когато наказателното 

постановление за санкциониране на дееца по административен ред за управление на 
моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление е връчено по 
реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН? 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 6.06.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2015 г., 

ОСГК, по следния въпрос: Приложими ли са общите правила на ГПК за присъждане на 
разноските, направени в производството по чл. 1, ал. 1, т. 3 от Закона за установяване 
на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред? 

Новости към 29.03.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 14.03.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., 
ОСГК, по следните въпроси: 

1. Относно цената на някои искове; 

2. Относно установителните и ревандикационните искове за собственост; 
3. Относно допустимостта на някои искове за собственост. 
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 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 12.03.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2015 г., 

ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по материалноправни и 
процесуални въпроси, свързани с приложението на чл. 255 от НК, чл. 255а от НК и чл. 
256 от НК, респ. чл. 255 – 257 от НК. 

Новости към 26.02.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 8 от 23.02.2016 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2014 г., 

ОСГК относно някои въпроси за иск за собственост по чл. 53, ал. 2 ЗКИР 

 НОВО ВКС образува тълкувателно дело № 1/2016 г., ОСНК, във връзка с установена 
противоречива практика на съдилищата, свързана с приложението на чл. 343в, ал. 3 
от НК, в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране на дееца по 

административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН - виж Искане 
от председателя на ВКС за приемане на тълкувателно постановление относно 
установена противоречива практика на съдилищата свързана с приложението на чл. 

343в, ал. 3 от НК, в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране 
на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. 

Новости към 29.01.2016 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 22.12.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2015 г., 

ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по прилагане на чл. 24, ал. 1, 
т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) при конкуренция между наказателна 
отговорност и административнонаказателна отговорност спрямо едно и също лице за 
едно и също деяние. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 23.12.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1 от 2014 г., 

ОСТК, по някои въпроси, свързани със застрахователни правоотношения, по които е 
налице противоречива съдебна практика. 

Новости към 27.11.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 7 от 16.11.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2014 г., 
ОСГК - Прокуратурата на Република България при въззивно и касационно обжалване 
като ответник по иск за обезщетение на вреди по ЗОДОВ е освободена от държавна 
такса. 

Новости към 30.10.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 23.10.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2014 г., 
ОСГТК по следните въпроси: 

1. Размерът на обезпечението по решения за парични вземания съгласно чл. 282, ал. 2, 

т. 1 ГПК се определя от размера на предявените и уважени за конкретна сума искове 
по главните и акцесорни вземания, предмет на предявения иск, респ. искове, които се 
включват в понятието "присъдена сума"; 

2. Съдът не представлява трето задължено лице по смисъла на чл. 508 ГПК по отношение 
на вземания за суми, внесени като гаранция по сметка на съда; 

3. Не подлежи на обжалване определението на съда за освобождаване на внесени като 
разноски и гаранции суми. Изискуемостта на вземането за връщането на сумите 
настъпва с влизане в сила на съдебния акт, с който е приключил исковия процес. 

Новости към 31.07.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., 
ОСГТК, по някои въпроси, свързани с проблемите на принудителното изпълнение. 

Новости към 30.06.2015 г. 
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 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., 

ОСГК, по следния въпрос: легитимиран ли е съдът да представлява държавата по 
искове за вреди по чл. 2 ЗОДОВ и в кои случаи? 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 19.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2015 г., 

ОСНК, относно противоречива практика на съдилищата по индивидуализиране на 
наказанието по чл. 58а от НК в случаите на предвидени алтернативни наказания 
"лишаване от свобода", доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна", както и 
по отношение на приложимия материален закон във вр. с чл. 2, ал. 2 от НК 

 НОВО Протокол от 25.06.2015 г. на ВКС за прекратяване на тълк. д. № 1/2015 г., 

ОСНК 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2014 г., 

ОСГК, по следния въпрос: намира ли приложение предвиденото в чл. 328, ал. 1, т. 10а 
КТ основание за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с 
предизвестие в хипотезата, при която работникът или служителят е придобил и 
упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст в периода от 

незаконното уволнение до възстановяването му на работа и заемането на длъжността 
в срока по чл. 345 КТ? 

Новости към 29.05.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., 

ОСГК, относно давностния срок за предявяване на иска за възстановяване на 
предишната работа. 

 НОВО Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 

г., ОСГК и Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, относно 
необходимостта от уеднаквяване на практиката на смесените петчленни състави на 
ВКС и ВАС съд по делата по чл. 135, ал. 4 АПК, с които се решават спорове за 
подсъдност между административни и общи съдилища. 

Новости към 6.05.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 29.04.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., 
ОСГТК, относно възможността съдът да присъди левовата равностойност на сума, 
уговорена в чужда валута. 

Новости към 27.02.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 5.02.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., 
ОСГК, относно приложението на чл. 62, ал. 4 СК. 

Новости към 30.01.2015 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., 
ОСНК, относно противоречива съдебна практика във връзка с квалифицирането на 
пренасянето /държането/ на акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по 
закон, през границата на страната /външна или вътрешна за Европейския съюз/ и са 

осъществени едновременно с това и елементи от състава на престъплението по чл. 
242, ал. 1 НК. 

Новости към 30.12.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 3.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2014 г., 
ОСНК, относно прилагането на чл. 263, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс в 
случаите, в които по делата има веществени доказателствени средства, придобити 
чрез специални разузнавателни средства. 

 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2014 г., 

ОСНК, относно прилаганенто на чл. 227б, ал. 2 от НК. 
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 НОВО Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., 

ОСГТК, по противоречива практика свързана с проблемите на съпружеската 
имуществена общност. 

Новости към 28.11.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 12.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., 
ОСНК, относно прилагането на нормата на чл. 113 от Наказателно-процесулния 

кодекс. 

 НОВО Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2013 г., 
ОСГК, относно включване на нормативно определеното време за хранене при 
непрекъсваем производствен процес /смени, дежурства/ и изчисляването на 

извънреден труд при тримесечно сумирано отчитане на работното време. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2014 г., 
ОСГТК по следния въпрос: Обусловено ли е по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК 

висящото гражданско дело, спорът по което е пряко свързан с приложението на 

подзаконов нормативен акт, от административното дело, образувано по оспорване на 
същия с искане да бъде обявен за нищожен или отменен? 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 20.11.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2014 г., 
ОСНК, относно прилагането на чл. 378, ал. 4 от НПК. 

Новости към 31.10.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 27.10.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2014 г., 
ОСГТК, относно приложимостта на правилата на чл. 1 и чл. 2 от Закона за 
деноминация на лева спрямо числовата стойност на определената по реда на чл. 55-58 
ГПК /отм./ окончателна цена на иска, в хода на производството за преценка за 
допустимостта на касационно обжалване на основание чл. 280, ал. 2 ГПК. 

 НОВА СТАТИЯ (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на 
съдебната практика" => "Гражданско право" => "Облигационно право"): 

4. Застраховката "Гражданска отговорност", погасителната давност и деликтното 
обезщетение при ексцес. 

Новости към 27.06.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., 
ОСГТК, докладвано от съдиите Красимир Влахов и Тотка Калчева по проблеми на 
заповедното производство. 

Новости към 31.05.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 8 от 7.05.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2013 г., 

ОСГТК, относно спорни правни въпроси, свързани със спирането на граждански и 
търговски дела поради образувано тълкувателно дело пред ВКС. 

Новости към 30.04.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 2.04.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2014 г., 
ОСГТК, относно подлежат ли на доказване отрицателните фактически твърдения на 
страните в гражданския процес, по какъв начин и как се разпределя 
доказателствената тежест. 

 НОВА СТАТИЯ на проф. д-р Поля Голева (в "Статии и анализи на съдебната практика" 
=> "Статии"): 

1. Някои въпроси относно същността на отнемането от държавата на незаконно 
придобито имущество. 
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Новости към 28.03.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 14.03.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2013 г., 
ОСГТК, относно предявяването на бъдещ иск, наличието на обезпечителна нужда от 
налагане на обезпечителна мярка "възбрана" и обжалване на определението на съда 
по обезпечение на иска. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. на ВАС по тълк. д. № 1/2013 г. 

относно дали техническото средство, установяващо и заснемащо нарушение по ЗДвП, 
следва да бъде монтирано само стационарно, или може да бъде и мобилно. 

Новости към 28.02.2014 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 11.02.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., 
ОСНК, относно присъждането на разноски на досъдебната и на съдебната фаза на 

наказателното производство. 

 Филтър "Анотирана практика" Ви дава възможност бързо да намирате съдебни 
актове, които имат изведена в началото анотация (т.е. кратко изложение на основен 
правен извод от мотивите на акта). 

 

Новости към 31.01.2014 г. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 

1. Тълкувателно решение № 2 от 18.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСНК, 

относно тълкуване на санкционната част на нормата на чл. 234, ал. 1 НК; 
2. Тълкувателно решение № 3 от 19.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГК, по 

някои спорни въпроси за делбата и приемането на наследство по опис; 
3. Тълкувателно решение № 4 от 17.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2013 г., ОСГК, 

относно предварителната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 4 КТ; 
4. Тълкувателно решение № 5 от 16.01.2014 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2013 г., ОСНК, 

относно правомощията по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК 
на Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура. 

Новости към 20.12.2013 г. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 

1. Тълкувателно решение № 2 от 12.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г., ОСГК, 

относно по какъв начин се изчислява обезщетението по чл. 225, ал. 3 КТ; 

2. Тълкувателно решение № 1 от 9.12.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., ОСГТК, 
относно: 

 правомощията на въззивната инстанция при проверка на правилността на 
първоинстанционното решение; 

 предявяването на възражение за прихващане и на възражение за право на задържане 

от ответника; 

 обжалваемостта на определенията и разпорежданията на първо- и 
второинстанционния съд; 

 приложимостта на Тълкувателно решение № 1 от 17.07.2001 г. на ВКС при действието 
на новия ГПК и констатиране на нередовност на исковата молба. 

Новости към 29.11.2013 г. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 
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1. Тълкувателно решение № 8 от 27.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГТК, 

относно правния интерес от предявяване на положителен и отрицателен 
установителен иск за собственост и други вещни права; 

2. Тълкувателно решение № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК, 
относно държавните такси и разноски, включително и за адвокатско възнаграждение; 

3. Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСГТК, 
относно дали решението на ОС на ООД по чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ е необходимо условие 
за действителност на разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на 

дружеството или вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството 
орган (управител/управители); 

4. Тълкувателно решение № 3 от 12.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2013 г., ОСНК, 
относно производството по чл. 457 от НПК. 

Новости към 30.10.2013 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 21.10.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., 
ОСГК, относно иска за отмяна на дарение на основание чл. 227, ал. 1, б. "в" ЗЗД. 

Новости към 27.09.2013 г. 

 НАД 4 000 АНОТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН 
СЪД в областта на данъчното и осигурителното законодателство, общинската и 
държавната собственост, по устройство на територията и др. 

Новости към 30.08.2013 г. 

 НОВИ ТЕМИ С ПРИМЕРНИ ОБРАЗЦИ В ПАПКА "АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНО 
ПРОИЗВОДСТВО": 

1. "Обжалване на административно-наказателни постановления по съдебен ред"; 
2. "Обжалване на наказателни постановления по ЗДвП". 

 НОВ КОМЕНТАР (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => 
"Производство по обезпечаване на бъдещи искове"): 

1. По някои въпроси относно допускането на обезпечение на иска и обжалването на 

определението по допускането, противоречиво решавани от съдебната практика - 
проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика на проф. д-р Валентина 
Попова. 

Новости към 5.08.2013 г. 

 СЪДЕБНА ПРАКТИКА ВЪВ ВРЪЗКА С НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ДОГОВОРИТЕ 
ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – виж Решение № 1442 от 30.07.2013 г. на РС - Русе по гр. д. № 
4151/2012 г. 

 НОВ АКТ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

1. Решение № 63 от 21.06.2013 г. на ВКС по т. д. № 1133/2011 г. по делото за 
договора за "златните принтери". 

Новости към 28.06.2013 г. 

 НОВ КОМЕНТАР (в "Статии и анализи на съдебната практика" => в "Анализи на 
съдебната практика" => "Административно право и процес"): 

1. Изискването за съобразяване с целта на закона при издаване на административния акт 
в практиката на Върховния административен съд. 
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 НОВА ФУНКЦИОНАЛНОСТ 

Достъп до над 1.100.000 съдебни акта в АПИС ПРАКТИКА! 

АПИС осигурява на потребителите на продукта АПИС ПРАКТИКА възможността да ползват най-

пълната колекция от актове на районните, окръжните, апелативните, военните, 
административните и върховните съдилища в Република България. Базата данни на 
системата съдържа повече от 1.100.000 решения, определения, присъди, 
постановления, разпореждания и други съдебни актове. За да не се отнема от 
дисковото пространство на потребителите, ползващи на своите компютри десктоп версията на 
системата, достъпът до и търсенето в пълните текстове на близо 700.000 от тези 
съдебни актове се осъществява през Интернет. 

За да активирате новата функционалност за достъп до и търсене в пълните текстове 

на над 700.000 съдебни акта през Интернет, натиснете бутона "Продължи" и в 

появилото се меню за настройки на системата "Апис Практика" поставете отметки в следните 
две полета за отметки: 

 Търсене в пълните текстове на съдебните актове, качени на уеб сървър на АПИС 

 Автоматично зареждане през Интернет на текста на съдебните актове, качени на уеб 
сървър на АПИС 

 

В случай че не желаете след търсене в съдебна практика в резултата да се появяват актовете 
на всички съдилища (това е настройката по подразбиране), а само актовете на избрани от Вас 

съдилища, то в менюто за настройки на системата "Апис Практика" поставете отметка в 
следното поле за отметки: 

 Филтрирай резултата от търсене по съд 

след което поставете отметки само за съдилищата, чиито актове желаете да се появяват в 
резултата от търсене в съдебната практика. 

 

Ако не сте потребител на АПИС ПРАКТИКА, Вашият компютър няма достъп до интернет или 
разполагате с бавна и несигурна връзка с интернет, натиснете по-долу бутона "Отказ". Винаги 

можете на по-късен етап да активирате новата функционалност за достъп през интернет до 
съдебните актове, качени на уеб сървър на АПИС, като направите гореописаните настройки от 
меню "Настройки" => "На системата" => "Апис Практика". 

Новости към 31.05.2013 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 31.05.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2013 г., 
ОСНК, относно признаците от обективната и субективната страна на престъплението 
по чл. 172б НК. 

Новости към 30.04.2013 г. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 

1. Тълкувателно решение № 7 от 25.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГТК, 

относно прилагането на Правилника за вписванията; 
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2. Тълкувателно решение № 13 от 10.04.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 13/2012 г., ОСГК, 

относно допустимо ли е да се иска разпределение ползването на съсобствена вещ по 
реда на чл. 32, ал. 2 ЗС от съсобственик. 

Новости към 29.03.2013 г. 

 НОВИ КОМЕНТАРИ (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => 
"Изпълнително производство"): 

1. Принудително изпълнение върху несеквестируеми вещи и вземания на длъжника – 
проблемни въпроси и противоречия в съдебната практика на проф. д-р Валентина 
Попова; 

2. По някои въпроси за таксите и разноските в изпълнителното производство, 
противоречиво решавани от съдебната практика на проф. д-р Валентина Попова. 

 НОВО – Справка за тълкувателните дела на ВКС, ОСГК, ОСТК и ОСГТК – в удобен 

табличен вид са подредени всички тълкувателни дела на ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС 
с препратки към документите по тях (искания, разпореждания и т.н.) и постановените 
тълкувателни решения. 

 НОВО Тълкувателно решение № 11 от 21.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 11/2012 г., 

ОСГК, относно ползва ли се констативният нотариален акт, с който се признава право 
на собственост върху недвижим имот по реда на чл. 587 ГПК, с обвързваща 
материална доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК относно 
констатацията на нотариуса за принадлежността на правото на собственост. 

 НОВО Тълкувателно решение № 12 от 11.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 12/2012 г., 

ОСГК, относно срока за обжалване на решение, обявено при условията на чл. 315, ал. 
2 ГПК. 

Новости към 1.03.2013 г.  

 НОВ КОМЕНТАР (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => 
"Въззивно и касационно обжалване"): 

1. За правомощията на въззивния съд, във връзка с доклада по делото и предвид 
разпоредбата на чл. 269, изр. 2-ро ГПК на проф. д-р Анелия Мингова. 

 НОВО – Справка за тълкувателните дела на ВКС, ОСНК – в удобен табличен вид са 

подредени всички тълкувателни дела на ОСНК на ВКС с препратки към документите по 
тях (искания, разпореждания и т.н.) и постановените тълкувателни решения. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 04.02.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2012 г., 

ОСНК, относно гражданския иск в наказателното производство. 

 НОВ АКТ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

1. Решение № 1321 от 25.02.2013 г. на АдмС - София по адм. д. № 5765/2012 г. по 
делото срещу платеното паркиране в София. 

Новости към 29.01.2013 г. 

 НОВО - арбитражна практика на Националния институт за помирение и арбитраж по 
колективни трудови спорове. 

Новости към 28.12.2012 г. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 

1. Тълкувателно решение № 3 от 12.12.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2012 г., ОСГТ, 

относно предявен иск по чл. 82 ЗЗД за обезщетяване на вреди под формата на 
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пропуснати ползи, произтичащи от забавено изпълнение на задължение за изграждане 

на обект; 
2. Тълкувателно решение № 10 от 5.12.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 10/2012 г., ОСГК, 

относно допустимо ли е придобиването на имот, собствеността върху който се 
възстановява по реда на ЗСПЗЗ, на основание петгодишен давностен срок по чл. 79, 
ал. 2 ЗС след влизане в сила на чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ, когато и заличеният давностен 
срок е бил петгодишен. 

 НОВ АКТ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

1. Присъда № 350 от 18.10.2012 г. на РС - Пловдив по н. ч. х. д. № 1601/2012 г. по 
делото на съдия Тодорова срещу министър Цветанов. 

Новости към 30.11.2012 г. 

 НОВА ТЪРСАЧКА за съдебната практика – дава възможност за бързо търсене по 
дума и фраза, по съд, по вид на делото и на съдебния акт, по номера и годината на 
делото или акта в комбинация с опция за избор на нормативен акт и разпоредби от 
него. 

За да улесни работата на своите потребители с непрекъснато нарастващия брой съдебни 
актове, АПИС разработи нова търсачка "Търсене в съдебна практика", достъпна чрез бутона. 

 

С нея се дава възможност за бързо и лесно откриване на търсената съдебна практика и 
удобно преглеждане на намерените резултати.  

Предоставена е възможност на потребителите да съчетават различни критерии за търсене – 
например дума или фраза, която искат да се използва в съдебните актове, с практиката на 
избран от тях съд и разпоредби от нормативен акт и т.н. Чрез комбиниране на тези критерии 
се пести ценното време на потребителите като се избягват последователни търсения в 
списъци с намерени съдебни актове и се постига резултат, който е най-близък и в максимална 
степен съответства на желанието на потребителите. 

 

Чрез новата търсачка "Търсене в съдебна практика" се предоставят следните възможности: 

1. търсенето да обхване практиката на всички съдилища, на конкретен съд, на няколко 

съдилища или на група съдилища едновременно, чиито съдебни актове представляват 
интерес за потребителя; 

 

2. търсенето да обхване всички съдебни актове или само конкретни по вид (решения, 
определения, постановления и т.н), избрани от потребителя; 

 

3. търсенето да обхване всички видове съдебни дела или само избрани от потребителя 

(административни, граждански, търговски и наказателни); 
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4. търсене на конкретен съдебен акт, когато потребителят разполага с информация за 

неговия номер, респ. за този на делото и годината на постановяването му; 
5. търсене на свързана съдебна практика - възможност на потребителя да намери 

съдебни актове, постановени по избрани от него нормативни актове или конкретни 
разпоредби от тях. 

 

Резултатът от търсенето е списък, подреден по йерархия. Потребителят може да сортира 
допълнително резултата по релевантност, дата или заглавие. 

 НОВИ ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА ВКС: 

1. Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2012 г., ОСНК, 
относно отчитането на постановяването на осъдителна присъда и налагането на 

ефективно наказание "лишаване от свобода" от решаващия съд при произнасяне по 
реда на чл. 309, ал. 1 от НПК (чл. 317, във вр. с чл. 309, ал. 1 от НПК от въззивната 
инстанция); 

2. Тълкувателно решение № 5 от 14.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 5/2012 г., ОСГТК, 
относно иска за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 4, изр. 1 от 
ГПК; 

3. Тълкувателно решение № 7 от 2.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 7/2012 г., ОСГК, 
относно личното ползване по смисъла на чл. 31, ал. 2 от ЗС; 

4. Тълкувателно решение № 8 от 31.10.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 8/2012 г., ОСГК, 
относно искане за спиране на изпълнението на въззивното решение относно вещни 

права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК; 
5. Тълкувателно решение № 9 от 7.11.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 9/2012 г., относно 

защитата на ответника по иск за собственост, основан на земеделска реституция, 
който противопоставя върху имота права по § 4а или § 4б ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 НОВИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА С ГОЛЯМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС: 

1. Присъда № 23 от 21.09.2012 г. на САС по в. н. о. х. д. № 251/2011 г. по делото 
"САПАРД"; 

2. Присъда № 22 от 10.06.2011 г. на ОС - Пазарджик по н. о. х. д. № 11/2011 г. по 
делото "Белнейски". 

Новости към 30.10.2012 г. 

 НОВО – Тълкувателно решение № 2 от 23.10.2012 г. на ВКС по т. д. № 2/2012 г. 
относно възстановяването на предишна работа на работник или служител при 

дисциплинарно уволнение, извършено в срока на дадено предизвестие от него до 
работодателя за прекратяване на договора по чл. 326, ал. 1 КТ, ако заповедта за 
дисциплинарно уволнение е отменена, но междувременно е изтекъл срокът на 
предизвестието. 

 НОВО – Анотирана практика на Върховния административен съд по дела, свързани с 

прилагането на Закона за общинската собственост, Закона за устройство на 
територията, Закона за защита на конкуренцията и др. 

Новости към 28.09.2012 г. 

 НОВО Решение № 199 от 10.09.2012 г. на ВКС по н. д. № 485/2012 г. по делото 

Йордан Опиц, както и актовете на долните инстанции по същия казус - Решение № 441 
от 6.01.2012 г. на САС по в. н. о. х. д. № 571/2011 г. и Присъда № 97 от 30.03.2011 г. 
на СГС по н. о. х. д. № 2872/2010 г. 
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Новости към 31.08.2012 г. 

 НОВО - дисциплинарна практика на Висшия адвокатски съвет. 

Новости към 31.07.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение от 28.06.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2012 г., ОСГК, 
относно приложението на презумпцията по чл. 69 от ЗС в отношенията между 
съсобствениците, когато съсобствеността им произтича от юридически факт, различен 
от наследяването. 

Новости към 29.06.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 06.06.2012 г. на ВКС по т. д. № 1/2010 г., ОСТК, 
относно допустимостта на прекия иск на увреденото лице по чл. 407, ал. 1 ТЗ /отм./, 
съответно по действащия чл. 226, ал. 1 КЗ срещу застрахователя по застраховка 
"Гражданска отговорност" при уважен иск срещу делинквента по чл. 45 ЗЗД; 

 НОВА СТАТИЯ на проф. д-р Анелия Мингова (в "Статии и анализи на съдебната 
практика" => "Статии"): 

1. Допустим ли е иск за установяване на неистинност на документ по чл. 124, ал. 1, изр. 
1 ГПК, ако ищецът е пропуснал срока за оспорването му по чл. 193, ал. 1 ГПК? 

 НОВО – Практика на Специализирания наказателен съд. 

Новости към 29.05.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. на ВКС по т. д. № 3/2011 г., ОСГК, 
относно понятието "периодични плащания" по смисъла на чл. 111, б. "в" от ЗЗД; 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 4.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2011 г., 

ОСГК, относно понятието "упражняване на правото на строеж" и давностният срок по 
чл. 67 ЗС; 

 НОВО Тълкувателно решение № 6 от 15.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2011 г., 

ОСГК, относно разваляне на договорите за прехвърляне на недвижим имот срещу 
задължение за издръжка и гледане; 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 26.04.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2012 г., 

ОСТК, относно правото върху марка по ЗМГО; 

 НОВ КОМЕНТАР (в "Анализи на съдебната практика" => "Граждански процес" => 
"Въззивно и касационно обжалване"): 

1. Коментар относно противоречиво решавания в практиката на ВКС въпрос: "При 

направеното от жалбоподателя искане за спиране на изпълнението на въззивното 
решение относно вещни права по реда на чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК, как въз основа на 

обжалваемия интерес се определя размерът на обезпечението?" на проф. д-р 
Валентина Попова. 

Новости към 27.04.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 30.03.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2010 г., 
ОСГК, относно надлежния ответник по исковете по чл. 344, ал. 1 КТ, предявени от 
работник или служител, чийто трудов договор е сключен при условията на чл. 61, ал. 
2, изречение първо КТ. 

Новости към 30.03.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 29.02.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., 
ОСГТК, относно отказ за издаване на тълкувателно решение по въпроса: в кои случаи 
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правната квалификация е свързана с допустимостта (включително кога е нарушено 

диспозитивното начало) или неправилността на обжалваното решение - при различни 
видове искове, определящи вида на търсената защита, при различни институти на 
правото (договорна или деликтна отговорност), при приложимостта на общия исков 
ред или на особените искови производства, при неправилна правна квалификация и 
други. 

 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 

по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Други ревизионни актове, издадени от приходната администрация. Актове за 
прихващане и възстановяване. 

Новости към 28.02.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 10.02.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2011 г., 
ОСГКТК, относно нищожността на съдебните решения. 

 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ: 

1. наръчници, речници и други учебни материали по антидискриминационно право; 
2. богата и разнообразна практика по видове дискриминационни признаци. 

Новости към 31.01.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 3 от 16.01.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2011 г., 
ОСГК, относно правото на подбор на работодателя по чл. 329 от Кодекса на труда. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 21.12.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., 

ОСНК относно субектите на престъплението "изнудване" и отнемането на предмета на 

това престъпление в полза на държавата. 

 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 

по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Обжалване действията на публичния изпълнител. 

 АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 9 000 анотирани 

решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела. 

 ДВУСТРАННИ ВРЪЗКИ между определенията по допустимост и решенията по 
същество на Върховния касационен съд. 

Новости към 3.01.2012 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 4 от 12.12.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 4/2011 г., 
ОСГК относно от кой момент влиза в сила новото /промененото/ щатно разписание, 
предвиждащо съкращаване на щата в училищата и какво е значението на изискването 
за съгласуване на списък образец № 1, част от който е щатното разписание на 
училищата с началника на Регионалния инспекторат по образованието. 

 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Обжалването в данъчно-осигурителния процес. 

 ТАБЛИЦА на съответствието между разпоредбите на ЗППЦК (дял ІV) и Закона за 
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за 
колективно инвестиране. 

Новости към 29.11.2011 г. 
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 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 

по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Гласни доказателства в данъчно-осигурителния процес. 

 АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 8300 анотирани 
решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела. 

 ПРАКТИКА на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси (КПУКИ). 

Новости към 28.10.2011 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 1 от 25.10.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 1/2011 г., 

ОСНК относно правомощията на касационната инстанция, когато установи наличие на 
материалните предпоставки за приложението на чл. 78а от НК. 

 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Писмени доказателства в данъчно-осигурителния процес. 

 НОВИ ТЕМИ във връзка с производството по несъстоятелност (в "Производство по 
несъстоятелност" => "Теми"): 

1. Обявяване в несъстоятелност - предпоставки, легитимирани лица и съдържание на 
решението. Видове съдебни решения. Правни последици и действия от обявяване на 

длъжника в несъстоятелност; 

2. Осребряване на имуществото - предпоставки, обхват, метод и условия на оценка. Ред 
и начин на осребряване. Видове търгове. Възлагане, въвод. Продажба по чл. 639б от 
ТЗ. Особени случаи на продажба по чл. 718 от ТЗ. Продажба по чл. 718а от ТЗ; 

3. Сметка за разпределение – условия, ред на вземания, видове сметки, заделяне на 
суми, оспорване, одобряване, изпълнение; 

4. Приключване на производството по несъстоятелност. Решение за прекратяване на 

производството по несъстоятелност - действие и последици. Възобновяване на 
производството – условия, легитимирани лица, действие; 

5. Извънсъдебно споразумение – условия и легитимирани лица. Възобновяване на 
производството по несъстоятелност. 

Новости към 30.09.2011 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 28.09.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2010 г., 

ОСГКТК относно "противоречиво разрешавани въпроси" по смисъла на чл. 292 ГПК. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 13.09.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 2/2011 г., 
ОСГК, докладчик съдията Снежанка Николова относно понятието "сграда" по 
смисъла на § 4а ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с § 1в, ал. 3 ДР на ППЗСПЗЗ. 

 АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – над 7300 анотирани 

решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела. 

 НОВИ АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ на съдебната практика на Върховния 

административен съд (в "Анализи на съдебната практика" => "Административно 
право и процес"): 

1. Изискването за материална законосъобразност на административния акт в практиката 
на Върховния административен съд; 

2. Изискването за компетентност на автора на административния акт в практиката на 
Върховния административен съд; 

3. Изискването за спазване на законоустановената форма при издаване на 
административния акт в практиката на Върховния административен съд. 
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 НОВА СТАТИЯ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 

по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 
=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Връчване на съобщения в данъчно-осигурителния процес. 

 НОВА ТЕМА във връзка с производството по несъстоятелност (в "Производство 
по несъстоятелност" => "Теми"): 

1. Оздравяване на предприятието – предлагане, допускане, приемане и утвърждаване и 
действие на оздравителния план. Възобновяване на производството по 
несъстоятелност. 

Новости към 30.08.2011 г. 

 АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд – вече над 6100 
анотирани решения и определения по граждански, търговски и наказателни дела. 

 НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 
по Закона за устройство на територията (в "Анализи на съдебната практика" => 
"Гражданско право" => "Вещно право"): 

1. Спиране на строежи с нарушения – същност и анализ на съдебната практика; 

2. Спиране на незаконни строежи или на части от тях – същност и анализ на съдебната 
практика; 

3. Премахване на незаконни строежи или на части от тях – анализ на съдебната 
практика; 

4. Премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане – анализ 
на съдебната практика; 

5. Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи – анализ 

на съдебната практика; 
6. Премахване на законен строеж, извън случаите, когато същият е негоден за ползване 

или застрашаващ сигурността, или когато това се налага във връзка с нов строеж – 
същност и анализ на съдебната практика; 

7. Въвеждане на строежите в експлоатация - същност и преглед на съдебната практика; 
8. Забрана за ползване на невъведени в експлоатация строежи или части от тях - 

същност и преглед на съдебната практика; 

9. Стабилитет на влезлите в сила строителни книжа и преглед на съдебната практика по 
тяхната отмяна; 

10. Обжалване на издадените строителни книжа - същност и преглед на съдебната 
практика. 

 НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд 
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в "Анализи на съдебната практика" 

=> "Гражданско право" => "Финансово право"): 

1. Страни в данъчно-осигурителния процес; 
2. Срокове в данъчно-осигурителния процес. 

Новости към 01.07.2011 г. 

 ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРАКТИКА на Върховния касационен съд по чл. 290 от ГПК - 
всички решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 от ГПК по уеднаквяване на 
съдебната практика и за точното прилагане на закона и развитието на правото, са 
АНОТИРАНИ и обособени в отделна папка с цел улесняване на достъпа до тях поради 
изключителното им значение с оглед правоприлагането и допустимостта на 
касационното обжалване. 

 АНОТИРАНА практика на Върховния касационен съд - всички решения и 

подбрани важни определения на ВКС по граждански, търговски и наказателни дела са 
анотирани и обособени в отделни папка. 

 НОВИ СТАТИИ с преглед на съдебната практика на Върховния административен съд: 
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1. Търпими строежи - същност и анализ на съдебната практика; 

2. Устройствени планове и виза за проектиране - анализ на съдебната практика на ВАС. 

 НОВА ТЕМА в папка "Производство по несъстоятелност" - "Маса на 

несъстоятелността - запазване, попълване, отменителни искове" с посочване на най-
важната съдебна практика по засегнатите проблеми. 

Новости към 31.03.2011 г. 

 ПЪЛНО ДОСИЕ на делата на Върховния административен съд – възможност от 
текста на съдебните актове да бъдат проследени всички документи по съответното 
дело: протоколи от съдебни заседания, обжалвани актове и др. подобни. 

Новости към 02.11.2010 г. 

 НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика" на проф. д-р МЕТОДИ 
МАРКОВ: 

1. "Въпроси на недействителността и ревандикацията, обсъдени в ТЪЛКУВАТЕЛНО 
РЕШЕНИЕ № 4 от 2010 г. на ОСГК НА ВКС във връзка с ПРОТИВОРЕЧИВАТА СЪДЕБНА 
ПРАКТИКА". 

Новости към 25.10.2010 г. 

 НОВО Тълкувателно решение № 2 от 21.10.2010 г. по т.д. № 2/2010 г. на ОСНК 
относно приложимостта на ограничението по чл. 78а, ал. 7 от НК при продължаваните 

престъпления. 

 НОВО Решение № 12053 от 18.10.2010 г. по адм. д. № 9660/2010 г. на Върховния 
административен съд по делото за хонорара на Ахмед Доган. 

Новости към 23.07.2010 г. 

 НОВИ СТАТИИ в "Статии и анализи на съдебната практика" с автор д-р Иван 
Мангачев, асистент по Търговско право: 

1. Права и задължения на страните при обезпечителния договор за залог с право на 

ползване; 
2. Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства; 
3. Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ. 

Новости към 30.06.2010 г. 

 ПРАКТИКА на ВОЕНЕН СЪД – Плевен! 

Новости към 15.05.2010 г. 

 НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика": 

1. "Материалноправни предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност – 
коментар на съдебната практика" с обстоен професионален анализ на съдебните 
актове на Върховния касационен съд. 

Новости към 01.04.2010 г. 

 НОВИ СТАТИИ в "Статии и анализи на съдебната практика": 
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1. Влияние на Немския закон за преобразуванията върху уредбата на защита на 

съдружниците и акционерите при вливане и сливане на капиталови търговски 
дружества според Търговския закон; 

2. Иск за парично уравняване при преобразуване на търговски дружества; 
3. Последваща защита на съдружниците и акционерите при преобразуване на търговски 

дружества според Търговския закон; 
4. Право на оспорване на преобразуването на търговски дружества. 

Новости към 21.03.2010 г. 

 НОВА ТЕМА в "Статии и анализи на съдебната практика": 

1. "Преглед на противоречивата съдебна практика по заповедното производство" с 
обстоен професионален анализ на съдебни актове на всички инстанции. 

Новости към 01.03.2010 г. 

 ТАБЛИЦА на съответствието между разпоредбите на действащия и отменения ЗАКОН 
ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. 

 ВЪЗМОЖНОСТ съдебната практика по ЗЗК (отм.) да се ползва чрез съответната 
разпоредба от новия ЗЗК! 
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