
 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  Н  Е 
 

гр. София, 8.11.2017 г. 

 

 

 С разпореждане от 12.10.2016 г. на председателя на ВКС е 

образувано т. д. № 4/2016 г. по описа на ОСГК на ВКС за приемане на 

тълкувателно решение по следния въпрос:  

„Съставлява ли абсолютна процесуална пречка за 

съществуването и надлежното упражняване правото на иск за 

отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата 

прекратяването на наказателното производство за престъпление, 

посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по 

чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?“  

В проведеното на 26.10.2017 г. закрито заседание на Общото 

събрание на Гражданска колегия беше решено заседанието да се отложи, 

за да бъдат изслушани становища за съответствието на ЗОПДНПИ с 

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

03.04.2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от 

престъпна дейност в Европейския съюз (влязла в сила на двадесетия ден 

след публикуването й в Официалния вестник на ЕС – бр. 127 от 

29.04.2014 г., със срок за транспониране до 04.10.2016 г. съгласно поправка 

на Директивата от 13.05.2014 г.), както и за значението на решение на 

ЕСПЧ от 03.03.2015 г. по дело „Димитрови срещу България“ (относно гл. 

ІІІ на ЗСГ – отм.) по отношение приложението на ЗОПДНПИ, като бъдат 

изискани допълнителни становища от изтъкнати специалисти по 

Европейско право.  

Предвид решението на ОСГК и на основание чл. 129, ал. 2 ЗСВ, е 

необходимо да бъдат поканени изявени специалисти по Европейско право, 

които могат да дадат допълнителни становища в указания срок. 

С оглед на гореизложеното 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 

І. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от 

настоящото разпореждане, за изразяване на становище по посочения 

въпрос до следните лица: 

1. проф. д-р Пламен Панайотов – ръководител на Катедра по 

Наказателноправни науки в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. 

Охридски“ (СУ) 

2. проф. д-р Николай Натов, ръководител на Катедра 

„Международно право и международни отношения“, СУ  

3. проф. д-р Благой Никитов Видин, СУ 

4. проф. д-р Пламен Иларионов Пантев, СУ 



5. доц. д.ю.н. Атанас Марков Семов, СУ 

6. доц. д-р Боряна Богданова Мусева, СУ 

7. гл. ас. д-р Боряна Александрова Балева, СУ  

8. гл. ас д-р Васил Христов Пандов , СУ 

9. гл. ас. д-р Дафина Димитрова Сърбинова, СУ  

10. гл. ас. д-р Иван Стефчов Стойнев, СУ  

11. гл. ас. д-р.Иво Бойков Цеков, СУ  

12. гл. ас. д-р Мариета Христова Рабохчийска, СУ  

13. гл. ас. д-р Мира Здравкова Кънева, СУ 

14. гл. ас. д-р Паунита Михайлова Петрова, СУ  

15. гл. ас. д-р Христо Илков Христев, СУ 

16. гл. ас. д-р. Вихър Георгиев, Катедра „Европеистика“, СУ 

17. проф. д-р Мариана Карагьозова – Финкова, Катедра 

„Европеистика“, СУ 

18. проф. д.п.н. Нели Огнянова, Катедра „Европеистика“, СУ 

19. гл. ас. д-р Станислав Костов, Катедра „Европеистика“, СУ  

20. проф. д-р Александър Драгиев, програмен координатор 

„Международно право и международни отношения”, БСУ 

21. проф. д-р Момяна Гунева, БСУ 

22. проф. д-р Симеон Божанов, БСУ 

23. ас. д-р Ваня Стаматова, БСУ 

24. проф. д-р Силви Чернев - зам.-декан по научноизследователската 

дейност и  международното сътрудничество, БСУ 

25. проф. д-р Надя Бояджиева, ръководител катедра „Международно 

и сравнително право“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

26.  проф. д-р Жасмин Попова, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“  

27. проф. д.ю.н. Цветана Каменова, Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски“ 

28. проф. д-р Ирена Илиева, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, ръководител на Секцията по международноправни науки 

при БАН 

29. гл. ас. д-р Тодор Коларов, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 

30. ас. д-р Гергана Гозанска, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“ 

31. доц. д-р Габриела Белова, ЮЗУ 

32. доц. д-р Йордан Величков, ЮЗУ 

33. доц. д-р Николай Марин, ЮЗУ 

34. гл. ас. Анна Христова, ЮЗУ 

35. доц. д.ю.н. Живко Драганов – декан на ЮФ на УНСС 

36. проф. д.н. Цветан Сивков – декан на ЮФ на ВТУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“ 

37. проф. д-р Петър Христов – декан на ЮФ на Варненския свободен 

университет 

38. гл. ас. Николай Колев – и. д. ръководител на Секцията по 

гражданскоправни науки при Българската академия на науките 



39. Светла Маргаритова – Вучкова – Фондация „Български адвокати 

за правата на човека“ 

40. Здравка Калайджиева – Фондация „Български адвокати за 

правата на човека“ 

41. Михаил Екимджиев – Фондация „Асоциация за европейска 

интеграция и права на човека“  

42. Красимир Кънев – Български хелзински комитет 

43. Александър Арабаджиев – Българска асоциация за европейско 

право 

44. Асоциация „Прозрачност без граници“, 

които могат да дадат писмени становища в срок до 22.12.2017 г. 

 

Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на 

съда, секция „Тълкувателни дела“. 

 

       

ЛОЗАН ПАНОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


