
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр. София, 29.09.2016 г. 
  

С Определение № 224 от 25.07.2016 г. по гр. д. № 4534/15 г. състав 
на III-то г. о. на ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по 
делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската и 
Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение по 
материалноправния въпрос:  

„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? 

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?” 

Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданската и Търговската колегии на 
ВКС. 
 С оглед на изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 
 

І. Да се образува т. д. № 4/2016 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по 
материалноправния въпрос:  

„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? 

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?” 

  
ІІ. След приемане на новите Правила за приемане на тълкувателни 

решения в Гражданската и Търговската колегии на ВКС от ОСГТК, делото 



да се докладва на председателя на ВКС за продължаване на действията по 
разглеждането му. 
  

III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно с 
Определение № 224 от 25.07.2016 г. по гр. д. № 4534/15 г. на III г. о. на  
ВКС. 

 
ЛОЗАН ПАНОВ – 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 


