
Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 
 

гр.София, 14.07.2015 г. 
 
 С разпореждане от 01.10.2014 г. на председателя на ВКС е 
образувано т. д. № 5/2014 г. по описа на ОСГТК на ВКС за приемане 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. На 
проведеното по делото заседание на 19.03.2015 г. по решение на ОСГТК 
същото е отложено за изготвяне на нов доклад. С разпореждане от 
27.04.2015 г. на председателя на ВКС в предмета на тълкувателното дело 
са включени и следните два въпроса:  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; 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. 
 Предвид изтичане на срока за депозиране на становища по 
допълнителните два въпроса по делото и с оглед взетото решение за 
отлагане обсъждането на доклада по първоначалния въпрос, следва да бъде 
насрочено заседание на Общото събрание на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС, на което, след изслушване становището на поканените за 
участие лица по допълнителните въпроси, да се обсъди и гласува доклада 
по целия предмет на тълкувателното дело 

С оглед горното, 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М : 
 
НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 29.10.2015 г. от 14,00 ч. в зала № 15 на 

ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат поканени посочените в чл. 
113, ал.1 ЗСВ лица и бъдат уведомени 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”. 

 
   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 
            съдия ЛОЗАН ПАНОВ 

 
 



 


