
П Р О Т О К О Л 

град София, 29 май 2020 год. 

 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ 

наказателно отделение, в съдебно заседание на двадесет и девети май две 

хиляди и двадесета година, в състав: 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА ТОНЕВА 

                                            ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА КЪНЧЕВА 

                                                ПЕТЯ ШИШКОВА 

                                                

при участието на секретаря Наталия Такева  

и прокурора Явор Гебов,  

сложи за разглеждане наказателно дело № 216 по описа за 2020 год., 

докладвано от съдия Петя Шишкова. 

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха: 

Подсъдимият жалбоподател В. Н.. К. не се явява. Липсват данни за 

надлежното му призоваване, поради обстоятелството, че  бюро Призовки не е 

работило за продължителен период от време, поради обявеното в страната 

извънредно положение и въведените правила за работа на съдилищата в 

условията на пандемия. Няма данни и за уведомяването му по телефон.  

За подсъдимия К. се явява адв.И. Л., редовно упълномощена, която 

съобщава, че не е установила контакт с подзащитния си и няма данни той да е 

уведомен за днешното съдебно заседание.  

Не се явява резервният защитник на подсъдимия К. – адв.М., за която също 

липсват данни да е уведомена за настоящето заседание. 

Подсъдимият жалбоподател Д. Х. А. не се явява. Липсват данни за 

призоваването му по същите изложени причини, както и за уведомяването му по 

телефона от служители на съда. Той е уведомен по телефона от адв.Л. вчера, но 



същата не разполага с информация за причините, поради които не се явява днес в 

съдебно заседание.  

Явява се резервният защитник на подсъдимия А. – адв.Е. Д., която е 

редовно уведомена по телефона.  

Подсъдимият жалбоподател С. Н. К. не се явява. За него също липсват 

данни за призоваване с призовка или за уведомяване по телефона. Не е 

установена връзка с него и от защитника му адв.Л.. Не се явява и резервният му 

защитник – адв.Б., за която също липсват данни да е призована или уведомена по 

телефона.  

Подсъдимият жалбоподател В. Г. Ц., уведомен по телефона, се явява 

лично. Явява се и защитника му адв.А. Ц. А., също уведомен по телефона. Не се 

явява адв.Д. А., също упълномощен защитник, редовно уведомен по телефона. По 

информация от адв.А. А. същият е възпрепятстван да се яви поради  служебни 

ангажименти.  

Подсъдимата жалбоподател К. Г. К. не се явява. Липсват данни за 

редовно призоваване или уведомяване по телефона.  

Не се явява упълномощеният от нея защитник – адв.А. Т. Т..  

Явява се резервният й защитник адв.П. Г. Я., който е редовно уведомен по 

телефона. 

 Подсъдимият жалбоподател В. Р. Й. не се явява. Липсват данни за 

редовно връчване на призовка или уведомяване по телефона.  

Не се явява адв.М. Х., редовно упълномощен от подсъдимия.  

Явява се резервният защитник адв.И. И. Г., редовно уведомен по телефона.   

Подсъдимият жалбоподател Н. Н. К. не се явява. Липсват данни за 

редовно връчване на призовка или уведомяване по телефона.  

Не се явява и упълномощеният му защитник – адв.М. Х., за който също 

липсват данни за надлежно призоваване или уведомяване.  

Явява се резервният защитник - адв.М. Л. М., редовно уведомен по 

телефона.   

 Подсъдимият жалбоподател Ц. П. Й. не се явява. Липсват данни за 

редовно връчване на призовка или уведомяване по телефона.  



Не се явява и адв.М. Х., редовно упълномощен от подсъдимия, за когото е 

отбелязано, че не е установен контакт по телефона и не е уведомен за днешното 

съдебно заседание.  

Подсъдимият М. М. П. не се явява. Липсват данни за неговото призоваване 

или уведомяване по телефона.  

За подсъдимия се явяват двамата защитници – адв.Ю. Й. С., редовно 

упълномощен и адв.М. Т. А. - резервен защитник.   

Жалбоподателят граждански ищец Държавна агенция „Държавен 

резерв и военновременни запаси“, редовно призован по телефона чрез 

юрисконсулт В. С. П. С., не изпраща представител.   

Не се явява представител за гражданския ищец „БГ Снакс“ ООД, като 

липсват данни за призоваване или уведомяване по надлежен ред.   

 

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ 

наказателно отделение в настоящия състав уведомява явилите се страни и 

техните защитници, че с оглед на проявения медиен интерес предвид 

обществената значимост на делото и с оглед осигуряване публичност на процеса 

в съответствие с правилата и мерките за работа на съдилищата в условията на 

пандемия, приети с решение на съдийската колегия на ВСС по протокол № 15 от 

12.05.2020 г., изменени и допълнени с решение по протокол № 16 от 19.05.2020 г., 

има готовност да осигури  излъчване на заседанието чрез видеострийминг на 

канала на Върховния касационен съд в ю-тюб, за което явилите се днес страни са 

надлежно уведомени по телефона при призоваването им. Поради декларирания  

предварителен отказ от същите да бъдат заснемани, позовавайки се на 

конституционното им право на това, съдът е сторил необходимото за 

своевременно уведомяване на представителите на медиите за възможност и при 

заявено желание, да присъстват в съдебната зала при разглеждане на делото. 

Независимо от предварително декларираният отказ от страните, Съдът им 

предоставя възможност отново да вземат становище по този въпрос.  

Адвокат Л.: Принципно изразявам несъгласие за такова излъчване на 

заседанието от мое име и от името на подзащитните ми.  



 Адвокат А. А.: Аз също възразявам от свое име и от името на подзащитния 

ми.  

Адвокат Я.: Аз също възразявам от свое име  и от името на подзащитния 

ми. 

Адвокат Г.: Аз също възразявам от свое име  и от името на подзащитния 

ми.  

Адвокат М.: Аз също възразявам от свое име  и от името на подзащитния 

ми.  

Адвокат С.: Аз също възразявам от свое име  и от името на подзащитния 

ми.  

Адвокат А.: Аз също възразявам от свое име  и от името на подзащитния 

ми.  

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ 

наказателно отделение в настоящия състав дава думата на страните по хода 

на делото. 

ПРОКУРОРЪТ: Предвид данните за нередовност в процедурата по 

призоваване на някои от страните по делото, ход на същото не следва да се дава.  

Адвокат Л.:  Не следва да се дава ход на делото. Поемам ангажимента за 

следващото съдебно заседание да уведомя подзащитните си за датата и часа.   

 Адвокат А. А.: Да не се дава ход на делото. Аз поемам ангажимент да 

уведомя адв.Д. А. за следващата дата на съдебното заседание. 

Адвокат Я.:  Да не се дава ход на делото.  

Адвокат Г.:  Да не се дава ход на делото. Моля да ми издадете 

удостоверение за явяването ми днес. 

Адвокат М.: Да не се дава ход на делото.  

Адвокат С.: Да не се дава ход на делото. Моля да ми се издаде препис от 

протокола от днешното съдебно заседание, който да представя пред СпНС, тъй 

като по това време имах там друго дело. 

Адвокат А.: Да не се дава ход на делото.  

   



ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ 

наказателно отделение в настоящия състав, като взе предвид становището на 

страните по хода на делото, както и наличието на процесуални пречки за 

разглеждането му поради нередовната процедура по призоваване на част от 

страните – подсъдими, граждански ищци и техните процесуални представители, 

намери, че не може да бъде даден ход  в днешното съдебно заседание. С оглед 

на това, делото следва да бъде отложено за друга дата. При съгласуването й с 

процесуалните представители на страните съдът установи, че насрочване на 

същото за месеците юни, юли и август е невъзможно, поради което следва да 

бъде определена първата възможна дата – 25.09.2020 г. 

Във връзка с необходимостта от осигуряване на публичност на процеса, в 

съответствие с цитираните правила и мерки за работа на съдилищата в условията 

на пандемия, приети с решения на Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет 

и предвид категоричните становища на страните по делото за несъгласие, 

съдебното заседание да бъде излъчено в реално време чрез видеострийминг в ю-

тюб канала на ВКС, настоящият съдебен състав намери, че не следва да допусне 

провеждането му в такъв формат. Като гаранция за спазване принципа на 

публичност на наказателния процес съдът намира, че следва да бъде обявен 

протоколът от съдебното заседание на сайта на Върховния касационен съд след 

изготвянето му по надлежния процесуален реда. 

 

С оглед изложеното, ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република 

България, Второ наказателно отделение,    

 

ОПРЕДЕЛИ: 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

 

ОТЛАГА същото и ГО НАСРОЧВА за 25.09.2020 г., от 10,00 часа, за която 

дата явилите се подсъдими и защитници да се считат за надлежно уведомени.  

Подсъдимите В. Н. К., Д. Х. А. и С. Н. К. да се считат уведомени чрез адв.Л., 

която поема ангажимент за това.  



Адвокат Д. А. да се счита уведомен чрез адв. А. А., който поема 

ангажимента да стори това. 

Подсъдимият М. М. П. да се счита уведомен чрез адв.Ю. Й. С., който се 

ангажира с това.   

Останалите страни да бъдат надлежно призовани с призовки или уведомени 

по телефона за следващото съдебно заседание.  

На адвокати А. А. и Ю. С. да бъдат издадени препис от настоящия протокол 

за представянето им пред СпНС. 

Да се издадат удостоверения на резервните защитници, които да им 

послужат пред Националното бюро за правна помощ. 

Настоящият протокол да бъде публикуван на сайта на ВКС след изтичане на 

срока за депозиране на искания за поправки и допълнения.  

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10,33 часа. 

                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

 

     СЕКРЕТАР: 

 

 

 

 


