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П Р О Т О К О Л - ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

София, 12 юни 2019 г.  

 

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на 

 Търговска колегия /ОСТК/ в състав:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСТК,  

     ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ:  

                                       ДАРИЯ ПРОДАНОВА 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: 

                               ТОТКА КАЛЧЕВА 

             

                                                                            

 ЧЛЕНОВЕ: ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА, ЕМИЛ МАРКОВ, 

КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА,  БОНКА ЙОНКОВА, БОЯН БАЛЕВСКИ, 

ИРИНА ПЕТРОВА, РОСИЦА БОЖИЛОВА, КОСТАДИНКА НЕДКОВА, 

ПЕТЯ ХОРОЗОВА, АННА БАЕВА, ВЕРОНИКА НИКОЛОВА, НИКОЛАЙ 

МАРКОВ, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ, КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, ГАЛИНА 

ИВАНОВА и АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА 

 

при участието на секретаря Красимира Атанасова              

постави на обсъждане дело № 2/2018 г. 

 на Общо събрание на Търговска колегия 

докладвано от съдия КОСТАДИНКА НЕДКОВА 

 

След проверка на кворума се установи, че е налице предвиденият 

кворум - в залата присъстват 18, от които 16 титулярни съдии  и двама 

командировани, повече от 2/3 от съдийския състав, с оглед на което е 

налице предвиденият в чл. 112, ал. 4 вр.чл.110 т.3 ЗСВ кворум.  

 

Общото събрание се провежда по реда на чл.7.3 предл.2 от 

Правилата за приемане на тълкувателни решения от общите събрания на 

Гражданска и Търговска колегии на ВКС. 

 Предложението на комисията е трите въпроса, по които е образувано 

тълкувателното дело, да бъдат преформулирани и обединени по следния 

начин:  

„Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в производството 

по несъстоятелност и неупражнените права, когато производството по 

несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без да се е 

развила фаза по предявяване и приемане на вземанията?“ 
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...... 

 

След гласуване ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЪРГОВСКА 

КОЛЕГИЕ ЕДИНОДУШНО с 18 гласа „ЗА“ 

 

Р Е Ш И: 

 

ТРИТЕ ВЪПРОСА, по които е образувано тълкувателно дело № 

2/2018 год. на ОСТК да бъдат преформулирани и обединени по следния 

начин: „Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените в 

производството по несъстоятелност и неупражнените права, когато 

производството по несъстоятелност е прекратено с решение по чл. 632, 

ал. 4 ТЗ без да се е развила фаза по предявяване и приемане на 

вземанията?“ 
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  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

СЕКРЕТАР:  


