
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 1.11.2017 г. 

 

 

 

 С разпореждане от 29.09.2016 г. на председателя на ВКС е 

образувано т. д. № 4/2016 г. по описа на ОСГТК на ВКС за приемане на 

тълкувателно решение 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 от 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?” 

По  предложение на комисията, определена за изготвяне на проект за 

тълкувателно решение,  след  проведено закрито заседание на 08.06.2017 г. 

Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии   гласува 

прередактиране на втория въпрос, предмет на тълкувателното дело, който 

придоби следното съдържание:  

„ 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 изпратените покани от председателя на ВКС до лицата по чл. 

129 ЗСВ, да представят становища в указания срок  и предвид изтичането 

на срока за депозиране на становищата по делото, следва да бъде 

насрочено открито заседание на Общото събрание на Гражданска  и 

Търговска колегии на ВКС, на което да се изслушат становищата на 

гостите по въпросите на тълкувателното дело, и закрито заседание, на 

което да се обсъди и гласува докладът на комисията по делото, определена 

с разпореждането за образуване на тълкувателното дело.  

С оглед на горното, 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М  Е : 

 

НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 30.11.2017 г. от 14.00 ч. в зала № 15 

на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички лица 

по чл. 129 ЗСВ и съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия   на 

Върховния касационен съд. 



Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 

съда, секция „Тълкувателни дела”. 

 

 

КРАСИМИР ВЛАХОВ:   ДАРИЯ ПРОДАНОВА: 

ЗАМЕСТНИК НА     ЗАМЕСТНИК НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС И  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВКС И  

РЪКОВОДИТЕЛ НА    РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ   ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ 


