
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр. София,  08.02.2016 г. 
 

 Мина Топузова – съдия-докладчик по тълкувателно дело № 1/2016 г. 
по описа на Наказателна колегия на Върховния касационен съд,                        
в съответствие с чл. 128, ал. 1 във вр. с чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за 
съдебната власт (ЗСВ), с т. 3 от разпореждането от 02.02.2016 г. на 
председателя на Върховния касационен съд и с т. 10, б. „б” във връзка с             
т. 8 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от общото 
събрание на наказателна колегия на ВКС (ОСНК на ВКС) констатирах,             
че тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на 
Върховния касационен съд на Република България за приемане на 
тълкувателно решение от ОСНК на ВКС на основание чл. 125 във вр.                   
с чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.  

Искането отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 и 2 от ЗСВ, 
мотивирано е относно противоречиво прилаганата от съдилищата 
разпоредба на чл. 343в, ал. 2 от НПК в случаите на връчване на 
наказателното постановление по реда на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, приложени 
са копия от влезлите в сила съдебни актове, в които се съдържа 
противоречивата съдебна практика и е формулиран въпросът, по който се 
иска отговор от общото събрание на наказателната колегия на ВКС, поради 
което като допустимо следва да се разгледа в открито заседание на ОСНК.   
 Съгласно чл. 129, ал. 1 – 2 от ЗСВ, освен главният прокурор, 
министърът на правосъдието или техни заместници и председателят на 
Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета, предлагам 
да бъдат поканени за участие още: омбудсманът на Република България,  
главният инспектор на Инспектората към ВСС, председателите на 
апелативните съдилища в София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико 
Търново, председателят на Софийския градски съд и председателите на 
окръжните съдилища, председателите на административните и районни 
съдилища, ръководителят на секцията по наказателноправни науки към 
Института за държавата и правото при Българска академия на науките, 
ръководителите на катедра/секция „Наказателноправни науки” при 
юридическите факултети/департаменти на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски”, на Университета за национално и световно 
стопанство, на Нов български университет, на Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски”, на Великотърновския университет „Св. св. Кирил 
и Методий”, на Русенския университет „Ангел Кънчев”, на Югозападния 
университет „Неофит Рилски”, на Бургаския свободен университет  и на 
Варненския свободен университет. 
 С оглед на изложеното,  



 
Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 
 Делото да се докладва на заместник – председателя и председател на 
Наказателна колегия на Върховния касационен съд, за насрочването му за 
разглеждане в открито заседание. 
 Да се изпратят покани за участие до всички предложени за участие с 
настоящото разпореждане, ведно с копие от искането на председателя на 
Върховния касационен съд, за изразяване на становища по поставения за 
тълкуване въпрос, в съдебно заседание или за изпращане на писмено 
становище в указан в поканата срок. 
 
 
 
    Съдия – докладчик: 
                / Мина Топузова /                                
 
         


