
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

Гр.София, 27.04.2015 г. 

  

 С разпореждане от  01.01.2014 г. на председателя на ВКС е 

образувано тълкувателно дело № 5/2014 г. на Гражданска и Търговска 

колегия на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следния 

въпрос: Какво следва да е необходимото съдържание на 

пълномощното, за да е налице валидно упълномощаване за 

разпореждане с имущество на упълномощителя. По делото е проведено 

открито заседание на 19.03.2015 г., в което са изслушани представителите 

на поканените за участие институции, като приемането на доклада е 

отложено.  

 След провеждане на заседанието е постъпило предложение от 

заместниците на председателя и ръководители на Гражданска и Търговска 

колегия за допълване на разпореждането за образуване на тълкувателното 

дело с два въпроса, както следва: 

 

1. 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. 

 

2. 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 ЗЗД. 

 

 Първият от посочените въпроси е повдигнат с Определение № 81/ 

21.03.2015 г. по гр.д.№ 469/15 г. на І г.о., с което на основание чл.292 ГПК 

производството по делото е спряно, като на Общото събрание на 

Гражданска колегия е предложено да се произнесе с тълкувателно решение 

по въпроса. 

 За втория от въпросите заместниците на председателя и 

ръководители на Гражданска и Търговска колегия предлагат сезиране на 

Общото събрание на двете колегии с искане на председателя на ВКС по 

реда на чл.125 ГПК поради наличието на противоречива съдебна практика 

по чл.290 ГПК, посочена в предложението. 

 Предвид наличието на основание за образуване на тълкувателни дела 

по посочените два материалноправни въпроса- съответно по реда на чл.292 

ГПК и на чл.125 ЗСВ, и доколкото същите са свързани с предмета на вече 

образуваното тълкувателно дело пред Общото събрание на Гражданска и 

Търговска колегии, на основание т.5 от Правилата за приемане на 

тълкувателни решения от Общото събрание на Гражданската колегия, 



Общото събрание на Търговската колегия и Общото събрание на 

Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд, 

разпореждането за образуване на тълкувателно дело № 5/2014 г. на ОСГТК 

на ВКС следва да бъде допълнено, като на Общото събрание на 

Гражданска и Търговска колегии се предложи да се произнесе с 

тълкувателно решение и по тези въпроси. Същевременно допълването на 

предмета на тълкувателното дело налага съставът на комисията, 

определена с разпореждането от 01.10.2014 г. да бъде разширен чрез 

включване на втори докладчик от Търговска колегия. 

 С оглед изложеното 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 

 

 

І. Допълвам разпореждане от 01.10.2014 г. за образуване на тълкувателно 

дело № 5/2014 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии 

на ВКС, като Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на 

ВКС се произнесе и по следните въпроси:  

 

1. 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. 

 

2. 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 ЗЗД. 

 

ІІ. Разширявам състава на комисията по тълкувателното дело, като 

възлагам участие в същата като докладчик на съдия Тотка Калчева от 

Търговска колегия. 

 

ІІІ. Копия от настоящото разпореждане, от предложението на 

заместниците на председателя и ръководители на Гражданска и Търговска 

колегия и от Определение № 81/ 21.03.2015 г. по гр.д.№ 469/15 г. на І г.о. 

да се изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, 

Председателя на Висшия адвокатски съвет, Нотариалната камара на 

Република България, Директора на Института по правни наука към 

Българска академия на науките, ръководителите на катедрите по 

гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски 

университет „Климент Охридски” и Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, ръководителите на катедрите „Частноправни науки” при 

Университета за национално и световно стопанство- гр.София и 



Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий”, ръководителя 

на Департамент „Право” на Нов Български Университет- гр.София, които 

могат да изразят становище, в срок до 30.06.2015 г. 

ІV. Копия от настоящото разпореждане, от предложението на 

заместниците на председателя и ръководители на Гражданска и Търговска 

колегия и от Определение № 81/ 21.03.2015 г. по гр.д.№ 469/15 г. на І г.о.  

да се изпратят и на председателите на апелативните 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 външния 

сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с предложението на 

заместниците на председателя и ръководители на Гражданска и Търговска 

колегия и Определение № 81/ 21.03.2015 г. по гр.д.№ 469/15 г. на І г.о. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 

КАСАЦИОНЕН СЪД: 

      

 

/ЛОЗАН ПАНОВ/ 

 

 

 
 

 


