
                                          
 
 

   Р   А    З    П    О  Р   Е    Ж  Д  А  Н   Е 
 

 
                                                 Гр. София, 30.01.2013 г. 
 
 
            Постъпило е предложение от заместник-председателите и 
ръководители  на Гражданска и Търговска колегия на Върховния 
касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание 
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по въпросите, свързани с  
преценка необходимостта  от решение на Общото събрание на  дружество 
с ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот или вещно 
право върху него, както и за действителността/недействителността на 
разпоредителната сделка, сключена от представляващия  дружеството  
орган, без да е  налице предхождащо я решение на Общото събрание, а 
съща така и  по въпроса за приложимостта на института на договаряне сам 
със себе си по чл. 38, ал.1 ЗЗД при органно представителство, в хипотеза 
на сключена търговска сделка от едно и също лице, като законен /органен/ 
представител на договарящите дружества.Към предложението е приложена 
противоречива практика на състави на ВКС, като по първия от въпросите  
с Определение № 14/18.01.2013 г. по т. д. № 1204/2011г. състав на ІІ т. о. на 
основание чл. 292 ГПК е спрял производството по делото, и е предложил 
на ОСГТК постановяване на тълкувателно решение.  
         Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, във вр. с чл. 292 
ГПК, следва да бъде образувано тълкувателно дело на Гражданска и 
Търговска колегия на ВКС, по което да се предостави възможност за 
заявяване на становища на посочените в чл. 129 ЗСВ лица. 
          С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М : 
 
      І. Да се образува т. д. № 3/2013 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, за приемане на тълкувателно решение по следните 
въпроси:  
        
 
1. Необходимо ли е решение на  Общото събрание на дружество с 

ограничена отговорност за разпореждане с недвижим имот –
собственост на дружеството или вещно право върху него, в 
съответствие с компетентността  на Общото събрание, предвидена 
в чл. 137, ал.1 т.7  от Търговския закон, за действителността  на 



разпоредителната сделка, сключена от представляващия 
дружеството орган /управител/ управители/.  

2. Приложима ли е разпоредбата на чл. 38, ал.1 ЗЗД към органното 
представителство на търговските дружества при сключване на 
търговска сделка от едно и също лице, като органен представител 
по силата на закона на две търговски дружества.  
 
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно 
решение в състав: 

      Съдия Росица Ковачева- докладчик 
Съдия Дария Проданова 
Съдия Веска Райчева 
ІІІ. Копие от  настоящото разпореждане, от предложението на 
заместник председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегия,  и от определението на ВКС, ІІ т. о.  по т. д. № 1204/2011 г. да 
се изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, 
Председателя на Висшия адвокатски съвет, Директора на Института за 
правни науки към Българска академия на науките, ръководителите на 
катедри по гражданскоправни науки в юридическите факултети на 
Софийски университет „Климент Охридски”, Пловдивски университет 
„Паисий Хилендарски”, ръководителите на катедрите ”Частноправни 
науки” при Университета за национално и световно стопанство-гр. 
София и Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, 
ръководителя на Департамент „Право” на Нов  Български Университет 
- гр. София, които могат да изразят становище, в срок до 28.02.2013 г. 
ІV. Копие от  настоящото разпореждане, от предложението на 
заместник председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегия и от определението на ВКС, ІІ т. о.  по т. д. № 1204/2011 г. да 
се изпратят и на председателите на апелативни съдилища, на 
окръжните съдилища и на Софийски градски съд - за изразяване на 
становище в гореуказания срок. 

     V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и на         
външния сайт на ВКС – секция ”Тълкувателни дела”, заедно с 
предложението на заместник-председателите и ръководители на 
Гражданска и Търговска колегия и определението на ВКС, ІІ т. о. по т. д. 
№ 1204/2011 г.  

 
                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
                            ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 
                                                                            / Проф. Лазар Груев/ 

 


