РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 19.05.2017 г.
С разпореждане от 29.09.2016 г. на председателя на Върховния
касационен съд е образувано т. д. № 4/2016 г. на ОСГТК по предложение
на състав на 3-то г. о. на ВКС по гр. д. № 4534/2015 г. по въпросите:
„1. Има ли правомощие председателят на кооперация или
кооперативен съюз по ЗК 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 ЗК?
2. Отнасят ли се разрешенията, дадени в т. 1 от ТР № 3/15.11.2013
г. по ТД № 3/2013 г. на ОСГТК на ВКС, за кооперациите и
кооперативните съюзи при извършване на сделки на разпореждане с
имоти тяхна собственост без решение на Общото събрание съгл. чл. 15,
ал. 4, т. 10 ЗК?”
След проведено заседание на комисията, определена за изготвяне на
тълкувателно решение, за преценка допустимостта на искането на
председателя на ВКС беше представено предложение за отклоняване на
предложението на състав на Трето гражданско отделение на ВКС,
направено с Определение № 224 от 25.07.2016 г. по гр.дело № 4534/2015 г.
и беше насрочено закрито заседание на ОСГТК за проверка на
допустимостта на искането. В проведеното заседание на 04.05.2017 г. на
ОСГТК предложението на комисията за отклоняване на искането за
приемане на тълкувателно решение не беше прието, като Общото
събрание на ГК и ТК прие решение, с което счита направеното искане на
състава на Трето гражданско отделение за допустимо.
С предложение на комисията по тълкувателното дело на основание
точки 7.1 и 7.3 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от
ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС се предлага вторият въпрос от
поставените въпроси да бъде прередактиран по следния начин:
„2. Наличието на решение на общото събрание на кооперацията
по чл. 15, ал. 4, т. 10 ЗК 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.”
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 7.3 от Правилата за
приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС е
необходимо тълкувателното дело да се насрочи за закрито заседание за
изменение на разпореждането за образуване по втория въпрос, предмет на
тълкувателното дело.
Предвид изложеното,

Р А З П О Р Е Ж Д А М Е:
НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 08.06.2017 г. от 14,30 ч. в зала № 15
на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии
от Гражданска и Търговска колегии на Върховния касационен съд.
Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния
сайт на ВКС, секция „Тълкувателни дела”.
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