
В Ъ Р Х О В Е Н   К А С А Ц И О Н Е Н   С Ъ Д 
 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е  
 

№ 2 
 
 

гр. София, 17.05.2017 г. 
 
 

Постъпило е предложение от заместник-председателя и 
ръководител на Търговска колегия на Върховния касационен съд за 
допълване на предмета на тълкувателно дело № 1/2017 год. на Общото 
събрание на Търговска колегия на ВКС със следните въпроси от 
производството по търговска несъстоятелност по които е налице 
противоречива или неправилна съдебна практика.  

1./ От кой момент тече срокът по чл.698 ал.1 ТЗ за предлагане на 
оздравителен план: от момента на обявяване в търговския регистър на 
определението на съда за одобряване на списъка на приетите 
вземания, предявени в срока по чл.685 ТЗ или след обявяване в 
търговския регистър на определението на съда за одобряване на 
списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по 
чл.688 ал.1 ТЗ? 

2./ Подлежи ли на обжалване определението по чл.674 ТЗ с 
което съдът по несъстоятелност отказва свикване на събрание на 
кредиторите? 

3./ Могат ли получените суми от продажбата на имущество 
върху което е учредена ипотека или залог, да служат за покриване на 
предплатените от кредиторите разноски по чл.629б от ТЗ или на 
разноските по чл.722 ал.1 т.3 ТЗ (и в частност възнаграждения на 
синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е 
достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с 
привилегия по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ? 

4./ Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите 
вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност 
след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от 
търговския регистър? 

В същото предложение се съдържа и искане на ръководителя на 
Търговска колегия за допускане на поправка на очевидна фактическа 
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грешка в Разпореждане от 24.01.2017 год. за образуване на ТД № 
1/2017 год. на ОСТК, като посочената във въпрос № 5 правна 
квалификация да се счита чл.668 ал.1 т.1 ТЗ, вместо чл.688 ал.1 т.1 
ТЗ, което искане е основателно.  

Предвид горното и на основание чл. 128 ал. 1 ЗСВ, следва да бъде 
допълнен предмета на тълкувателно дело № 1/2017 год. по описа на 
Търговска колегии на ВКС и 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 допълни предмета на т.д. № 1/2017 год. по описа на ВКС -  
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение и по следните 
въпроси:  

1./ От кой момент тече срокът по чл.698 ал.1 ТЗ за предлагане на 
оздравителен план: от момента на обявяване в търговския регистър на 
определението на съда за одобряване на списъка на приетите 
вземания, предявени в срока по чл.685 ТЗ или след обявяване в 
търговския регистър на определението на съда за одобряване на 
списъка на приетите вземания, предявени в допълнителния срок по 
чл.688 ал.1 ТЗ? 

2./ Подлежи ли на обжалване определението по чл.674 ТЗ с 
което съдът по несъстоятелност отказва свикване на събрание на 
кредиторите? 

3./ Могат ли получените суми от продажбата на имущество 
върху което е учредена ипотека или залог, да служат за покриване на 
предплатените от кредиторите разноски по чл.629б от ТЗ или на 
разноските по чл.722 ал.1 т.3 ТЗ (и в частност възнаграждения на 
синдика), когато получената сума от продажбата на имуществото не е 
достатъчна за пълното удовлетворяване на обезпечения кредитор с 
привилегия по чл.722 ал.1 т.1 ТЗ? 

4./ Чия собственост стават недвижимите имоти и движимите 
вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност 
след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от 
търговския регистър? 

 ІІ. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в 
Разпореждане № от 24.01.2017 год., като посочената във въпрос № 5 
правна квалификация да се счита чл.668 т.1 ТЗ, вместо чл.688 ал.1 
т.1 ТЗ. 
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ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на 

заместник-председателя и ръководител на Търговска колегии да се 
изпратят на главния прокурор, министъра на правосъдието, 
председателя на Висшия адвокатски съвет, 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, Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий” и 
Русенския университет „Ангел Кънчев” и ръководителя на Департамент 
„Право” на Нов Български Университет - гр. София, които могат да 
изразят становище, в срок до 15.09.2017 год. 

ІV. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на 
заместник-председателя и ръководител на Търговска колегии 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 заместник-председателя и ръководител на Търговска 
колегия.  

 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:  
 
                                                                                       /съдия Лозан Панов/ 


