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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?  

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?  

http://web.apis.bg/p.php?i=3124063
http://web.apis.bg/p.php?i=3095778
http://web.apis.bg/p.php?i=3098853
http://web.apis.bg/p.php?i=3073285
http://web.apis.bg/p.php?i=3077094
http://web.apis.bg/p.php?i=3025814


 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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