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                            Р E Ш Е Н И Е  № 641

                                      Гр.Сандански, 21.03.2016г.                 
    
                         В  ИМЕТО  НА  НАРОДА                 

        РАЙОНЕН СЪД – САНДАНСКИ, гражданско отделение – втори състав в публично съдебно заседание на 24.02.2016 год. в следния състав: 

                                             Председател: Бисерка Бакалова
                                                                   Секретар: Донка Бабанова
 
като разгледа докладваното от съдия Бакалова  гражданско дело № 753 по описа  на съда за 2015 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е с правно основание чл. 58 от Закона за кооперациите и е образувано, въз основа на иск, предявен от Г. С. А. от с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX срещу ПСК “XXXXXXXXXXX” с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXXX, представлявана от председателя И. Т.. 
Ищецът сочи, че е участвувал в събрание на пълномощниците на ответната кооперация, проведено на 28.06.2015 година в с. XXXXXXXXXXXX. Твърди, че решенията на това събрание  противоречат на ЗК и на Устава на кооперацията, тъй като на първо място това събрание не било свикано като редовно годишно в предвидения в чл. 16, ал. 3 ЗК срок – до края на м. април. На второ място твърди, че по време на събранието била включена за разглеждане извънредна точка от дневния ред, която не е била обявена в покана, нарушение на чл. 16, ал. 2 ЗК и че по тази точка бил избран нов управителен съвет в нарушение на ЗК, като гласуването било явно. Ищецът твърди, че на събранието присъстували 53 души, а не 62. Твърди, че в гласуването участвували новоутвърдени членове на кооперацията както и нечленове и твърди, че двама от членовете на управителния съвет напуснали събранието, а при броенето на гласовете при последващите гласуваиня отсъствието им не било отразено, т.е. твърди, че броенето на гласувалите е невярно. Твърди, че отчетът за дейността на контролния съвет, приет от това събрание на пълномощниците не е бил разгледан на заседание на КС. Твърди, че годишният финансов отчет на кооперацията, одобрен от събранието не е разглеждан на заседание на управителния съвет.  
Ищецът иска от съда да обяви за незаконни всички решения, приети на събранието на пълномощниците на ответната кооперация, проведено на 28.06.2015 година.  
Ответникът оспорва иска. Твърди, че проведеното на 28.06.2015 година събрание на пълномощниците е свикано и проводено в съответствие с изискванията на ЗК и на Устава. Твърди, че евентуално нарушение на закона при вземане на решението за избор на  нов управителен съвет, не води до незаконосъобразност на всички останали решения на събранието. 
В съдебно заседание ищецът поддържа иска. Ответникът поддържа оспорването, направено с отговора на исковата молба. 
Съдът, след като се запозна с доказателствата по делото намира за установени следните факти: 
ПСК “XXXXXXXXXX” със седалище и адрес на управление в с. XXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX е вписана в търговския регистър с ЕИК XXXXXXXXXXX. Кооперацията се представлява от председателя Иван Точков. 
Ищецът Г. А. С. е член – кооператор на кооперацията. Видно е от списъка на член- кооператорите за 2015 година, че той е вписан в книгата на кооператорите с партиден № 216. 
От устава на кооперацията – чл. 23 се установява, че органите на кооперацията са събранието на пълномощниците, управителният съвет, председателя на ПСК и контролния съвет. В чл. 24, а. 1 от Устава е уредено, че по силата на чл. 15 от ЗК, общото събрание се замества от събрание на пълномощниците, а в ал. 2 от същия текст било уредено, че пълномощниците са избират при норма на представителство един пълномощник на петима членове – кооператори. Избраните членове на УС и на КС се включват по право в състава на пълномощниците за своя мандат.  
От показанията на свидетеля В. Д. и от протокол от заседание на управителния съвет на ответната кооперация се установява, че на 02.06.2015 година се провело заседание на управителния съвет, на което присъствували всички членове на управителния съвет – В. И., К. С., И. В., В. Д., В. А., К. З., както и председателя на контролния съвет на ПСК К. Ф.. От служебна справка от електронния търговския регистър се установява, че същите лица към тази дата са били членове на управителния съвет на ответната кооперация. В показанията си свидетелят Д. сочи, че на заседанието било взето решение за свикване на годишно отчетно събрание на кооперацията, тъй като срокът за свикването му бил изтекъл. Свидетелят сочи, че първоначално решили събранието да се насрочи за една дата, а впоследствие тази дата се  променила “отложи се за една седмица това заседание, поради причини на предедателя, първо една дата,после отложихме за друга дага”. Съдът не обсъжда протокола от заседанието на УС, написан ръкописно и представен като доказателство по делото в частта му, че УС взел решение общото събрание да се проведе на 28.06.2015 година. Верността на протокола (частен свидетелстващ документ) в тази част беше оспорена от ищеца по делото (в писмено становище – лист. 36 от кориците на делото).  От свидетелските показания на свидетеля Д. се установи, че решението на УС за датата на провеждане на годишното отчетно събрание е било променено по причини на председателя, за когото свидетелят сочи, че не е присъствал на това заседание. Ответникът, чиято е тежестта на доказване законосъобразността на проведеното събрание не доказа, че промяната в датата е била извършена в предвидения в ЗК и в Устава ред, а именно  с  решение на УС за свикване на годишно отчетно събрание. Предвид изложеното съдът не обсъжда като доказателство по делото протокола от заседанието на УС от 18.06.2015 година, в което е гласувано решение на присъствувалите членове  за приемане на датата 28.06.2015 година за провеждане на годишното отчетно събрание. 
От този протокол се установява, че управителният съвет взел решение за провеждане на събрания на членовете –кооператори по места за избор на пълномощници за участие в провеждане на годишно отчетно събрание.  От копие на стр. 1 от брой 131/11.06.2015г. на в-к “XXXXXXXXXXX” се установява, че в същия брой била публикувана покана на УС на ПСК за провеждане на редовното годишно отчетно събрание. В поканата се сочи, че УС на ПСК “XXXXXXXXXX” с.XXXXXXXXXX, общ.XXXXXXXXXXXXX свиква редовно годишно отчетно събрание на 28.06.2015г. от 12,00 часа в залата на кметството при следния дневен ред: 1. Отписване на членове на кооперацията; 2. Приемане на нови членове на коперацията; 3. Приемане на годишния отчет на УС на кооперацията за дейността през 2014г; 4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2014г; 5. Заключение на КС по отчета на УС за дейността на кооперцаията  и отчет на КС за 2014г; 6. Делегиране права на УС за вземане на кредити от банки, ДФ “Земеделие”, чрез председателя на ПСК “XXXXXXXXXXXXX” при доказана необходимост за това. В поканата било посочено, че при липса на кворум събранието ще се проведе същият ден, един час по – късно – от 13,00 часа на същото място, при същия докладчик. Поканата за участие в събранието била изпратена и на ищеца Г. А.. 
От представен по делото списък на пълномощниците се установява, че за годишното отчетно събрание пълномощниите на членовете кооператори на ПСК били 70 на борй. 
На 28.06.2015 година в залата на кметството в с. XXXXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXXX било проведено годишно отчетно събрание на ПСК “XXXXXXXXXXXX”. Видно от списъка на пълномощниците на заседанието присъствували 62 пълномощници. От протокола от събранието и от свидетелските показания на всички свидетели по делото се установява, че след откриване на събранието председателят на КС К. Ф. предложил нова точка в дневния ред на събранието – “”Избор на нов управителен съвет”. От свидетелските показания на сви. В. Д. се установява, че при така направеното предложение той взел думата и се изказал, като заявил пред събранието, че разглеждането на тази точка не е съобразно устава на кооперацията и че пълномощниците не са упълномощени от събранията да гласуват такава точка и не могат да вземат такова решение. Свидетелят сочи, че към неговото изказване се получило “негативно отношение”, поради което “пожелал приятна работа на събранието” и напуснал залата. От протокола от събранието се установява, че за предложението на К. Ф. гласували 59  пълномощници “за”, 1 бил “против”, а 2 “въздържали се”. След включването на новата точка дневният ред бил приет от 59 пълномощници, 1 против и двама въздържали се. След това събранието преминало към разглеждане на първа точка от дневния ред – “отписване на членове на кооперацията”, като бил прочетен списък с починалите член- кооператори през 2014 година. По втората точка – “Приемане на нови членове на кооперацията”, видно от протокола председателят на ПСК прочел списъка на новите член- кооператори за 2014 година, приложен към протокола, които с гласуване били приети – 59 с “да”, 1 “против” и 2 въздържали се. Видно от протокола се преминало към третата точка от двения ред – “Приемане на годишния отчет на УС на кооперацията за дейността през 2014 година”. Отчетът, приложен към протокола бил прочетен от председателя. След което събранието на пълномощниците преминало към изслушване годишния финнасов отчет за 2014 година и изслушване на заключение на КС по отчета на УС за дейността на кооперцаията  и отчет на КС за 2014 година. След проведени разисквания по тези точки с 59 гласа “за”, 1 “против” и 2 “въздържал се” били приети годишния отчет на УС за 2014г, годишния финансов отчет за 2014 год. и заключението на КС за отчета на УС и отчета за дейността на КС за 2014г. Видно от протокола по т. 6 от дневния ред събранието с 59 гласа “за”, 1”против” и 2 “въздържал се” решило да даде право на УС и на председателя на ПСК “XXXXXXXXXXX” за кандидатстване пред Разплащателна агенция, пред банки, пред ДФ “Земеделие” за закупуване на техника при доказана необходимост. След приемане на горните решения събранието на пълномощниците пристъпило към разглеждане на извънредната точка от дневния ред – избор на нов УС. Първо било прието членовете на новия управителен съвет да бъдат 5 души, след което било проведено явно гласуване със 59 гласа”за”, 1 “против” и 2 “въздържал се” бил избран нов управителен съвет. 
От показанията на свид. К. Ф., който е председател на контролния съвет се установява, че заключението на КС по дейността на УС за 2014 год. и отчета на КС е бил приет на заседание на УС, проведено на 17.06.2015 година. Последното се установява и от протокол от заседанието. От протокола се установява, че на това заседание са присъствували И. Т. – председател, К. З.в, В. Д., И. В., К. С. и К. Ф. – председател на КС. От протокола е видно, че на това заседание са били разглеждани и молби на кандидат – членове на кооперацията, които молби са били “приети”. От копието на протокола се установява, че той е подписан само от И. Т., К. З. и К. Ф.. В обясненията си по реда на чл. 176 ГПК председателя Т., който е бил и протоколчик на събранието сочи, че практика в кооперацията е след като приключи заседането на съвета протоколът да се оформи допълнително и се представя за подпис на участвувалите в заседанието. 
Съдът не обсъжда като доказателства по делото 33 молби за членство в ПСК “XXXXXXXXXXXX”, тъй като съдържат данни за факти, които нямат връзка с предмета на делото. По делото не бяха представени доказателсва, че именно представените от ответника молби за членство са били разглеждани на събранието на УС на 17.06.2015 година. 
От обясненията на председателя на ПСК се установява, че дяловите встъпителни вноски на 33 лица, които са подали молби за членство в кооперацията са били внесени един месец след приемането им от УС. От извлечението от книгата на кооператорите на ПСК “XXXXXXXXXXXX” е видно, че членовете на кооперацията записани под парт. № 514 до № 546, чието членство е възникнало на 17.06.2015 год. по протокол на УС от тази дата, са направили парични встъпителни вноски без да е отбелязана датата и номера на документа за вноската. 
В обясненията си председателят на кооперацията сочи, че с лицето Н. С. И., което било избрано в новия управителен съвет са първи братовчеди - майките им са сестри. 
По заявлението на председателя на ПСК за вписване на новите членове на управителния съвет на кооперацията длъжностното лице по регистрация от търговсикя регситър на 15.07.2015 година е постановило отказ. От справка в електронния търговски регистър се установява, че този отказ е влязъл в сила, тъй като тези обстоятелства не са били вписани по партидата на ответната кооперация. 
Съдът не обсъжда останалите доказателства по делото, тъй като съдържат данни за факти, които нямат връзка с предмета на делото.    
При така установеното от фактическа страна съдът прави следните изводи: 
Предявеният иск е допустим: За ищеца като член- кооператор на ПСК “XXXXXXXXXXXX” е налице активна процесуалноправна и материалноправна легитимация както и правен интерес от предявяване на настоящия иск. Искът е предявен и в двуседмичния преклузивен срок по чл. 58, ал. 3 ЗК – видно от пощенското клеймо на исковата молба (10.07.2015г). 
Разгледан по същество искът е основателен, поради следното: 
 Съгласно чл. 58, ал.1 от ЗК, решенията на органите на кооперацията, които противоречат на закона или устава могат да се отменят чрез иск  пред районния съд по местоседалището й. 
На първо място, съдът намира, че при провеждането на 28.06.2015 година общо събрание на пълномощниците на ответната ПСК е допуснато нарушение на чл. 16, ал. 1 и ал.3, т. 1 от ЗК и от Устава на кооперацията. Съгласно цитираната разпоредба на чл. 16, ал.3, т. 1 ЗК, общото събрание, което в случая съгласно чл. 15 от ЗК и чл. 24, ал. 1 от Устава на ПСК “XXXXXXXXXXX” се замества от събрание на пълномощниците, се свиква редовно веднъж  в годината, до края на месец април, на което се отчита дейността на кооперацията за предходната година. Съгласно чл. 16, ал.1, изр. първо и второ от ЗК, общото събрание се свиква от управителния съвет с писмена покана, разгласена по ред, определен в устава, най-малко 14 дни преди деня на провеждането му. В поканата се вписват въпросите, които ще бъдат разглеждани, както и денят, часът и мястото, където ще се проведе събранието.  Следователно, за да се свика общо събрание, респ. събрание на пълномощниците, първо трябва да има решение на УС за свикването му. В настоящия случай не се установи, че за свикването на  годишно събрание на пълномощниците за 28.06.2015 година е имало решение на управителния съвет, поради което съдът приема, че процесното годишно събрание е проведено в нарушение на чл. 16, ал. 3,т.1, във връзка с ал. 1 от ЗК. 
На следващо  място, по делото се установи, че при започване на събранието в залата са присъствали 62 пълномощници и лица имащи право да участвуват в събранието, т.е. кворумът е бил от 62 човека, но по делото се установи, че един от тях -  свид. Д.  в самото начало след гласуването на извънредната точка в дневния ред е напуснал събранието, като същото не е било отразено в протокола. Въпреки напускането на Д., се установи, че последващите решения са гласувани пак от 62 лица, тъй като са приети  с 59 гласа “за”, 1 глас “против” и 2 гласа “въздържал се”, което сочи на 62 гласуващи лица. Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗК, решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи членове или пълномощници по чл. 17, освен ако по този закон или уставът предвижда друго, а съгласно чл. 18, ал. 4 от ЗК, гласуването в общото събрание е явно. В устава може да се предвиди по някои въпроси да се гласува тайно. Общото събрание може да реши по даден въпрос да се гласува тайно. От изложеното до тук съдът приема, че отразеното в протокола за броя на гласуващите пълномощници на събранието не е верен, поради което приема, че решенията са приети в нарушение на чл. 18, ал. 1 от ЗК, тъй като не можа с категоричност да се установи с колко гласа са взети всички решения на събранието и не се установи дали само лица с право на глас са участвували в гласуването.    
Предвид изложеното съдът приема, че решенията на събранието на пълномощниците, проведено на 28.06.2015 година са приети в нарушение на ЗК – чл. 16, ал.3, т.1, във връзка с ал. 1 ЗК и чл. 18, ал. 1 ЗК , поради което намира предявения иск за основателен на тези основания, без да обсъжда останалите наведени от ищеца основания. 
На осн. чл. 78, ал. 1 от ГПК, с оглед изхода на спора съдът присъжда в тежест на ответника направените от ищеца разноски за платена дъражвна такса от 40 лева. 
Водим от горното и на осн. чл. 58, ал. 1 от ЗК и чл. 78, ал.1 ГПК, съдът 

Р Е Ш И : 

ОТМЕНЯ като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ всички решения на събранието на пълномощниците на ПСК “XXXXXXXXXX” – с.XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX, проведено на 28.06.2015 година в с.XXXXXXXXXX. 
ОСЪЖДА ПСК “XXXXXXXXXX” с ЕИК XXXXXXXXXXXX от с.XXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXX, представлявана от И. С. Т. да заплати на Г. С. А. с ЕГН XXXXXXXXXXX от с. XXXXXXXXXX, общ. XXXXXXXXXXXX сумата от 40 (четиридесет) лева за направените по делото разноски, както и пет лева за държавна такса за издаване на изпълнителен лист.  
Решението подлежи на въззивно обжалване пред окръжен съд-Благоевград в двуседмичен срок от връчването му на страните. 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 


