
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 
 

 

гр. София, 23 февруари 2018 г.  

 

 

Антоанета Данова и Лада Паунова – съдии-докладчици по 

тълкувателно дело № 1/2018 г. по описа на Наказателна колегия на 

Върховния касационен съд, в съответствие с разпоредбата на чл.128, ал.1, 

вр. чл.124, ал.1, т.1 от ЗСВ, с т.3 от разпореждане от 12.02.2018 г. на 

председателя на Върховния касационен съд, както и с т.10, б. „б”, вр. т.8 от 

Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на 

Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ОСНК на ВКС), 

констатирах следното: 

Въз основа на предложение от председателя на Наказателна колегия 

на Върховния касационен съд до председателя на Върховния касационен 

съд относно изготвяне на искане за тълкувателно решение по повод на това 

дали е необходима отмяната изцяло или отчасти на Постановленията на 

Пленума на Върховния съд, постановени в периода 1953 – 1994 година: 

 

на основание чл.125, вр. чл.124, ал.1, т.1 от ЗСВ, по искане на 

председателя на Върховния касационен съд на Република България, е 

образувано тълкувателно дело № 1/2018 г. за приемане на тълкувателно 

решение по повод необходимостта от отмяна на постановления на 

Пленума на Върховния съд (за периода 1953 г. – 1994 г.), които са 

изгубили своето значение. Това са: 

 

1. Постановление № 3 от 14.XII.1953 г.; 

2. Постановление № 1 от 7.II.1955 г.; 

3. Постановление № 3 от 30.IV.1955 г.; 

4. Постановление № 8 от 31.12.1956 г.; 

5. Постановление № 1/1958 г.; 

6. Постановление № 3 от 29.12.1958 г.; 

7. Постановление № 6 от 29.XII.1958 г.; 

8. Постановление № 3 от 1960 г.; 

9. Постановление № 6 от 1.XII.1961 г.; 

10. Постановление № 7 от 28.11.1961 г.; 

11. Постановление № 9 от 1961г.; 

12. Постановление № 1 от 1962 г.; 



13. Постановление № 3 от 1962 г.; 

14. Постановление № 14 от 30.IХ.1963 г.; 

15. Постановление № 16 от 18.11.1963 г.; 

16. Постановление № 1 от 1964 г.; 

17. Постановление № 7 от 1964 г.; 

18. Постановление № 4 от 28.VI.1965 г.; 

19. Постановление № 3 от 6.XII.1967 г. и 26.I.1968 г.; 

20. Постановление № 5 от 28.10.1968 г.; 

21. Постановление № 3 от 25, 26, 27.06.1970 г.; 

22. Постановление № 2 от 27 - 29.04.1970 г.; 

23. Постановление № 6 от 26.04.1971 г.; 

24. Постановление № 8 от 28.VI.1971 г.; 

25. Постановление № 6 от 27.XI.1972 г.; 

26. Постановление № 13 от 28.XII.1973 г.; 

27. Постановление № 2 от 29.VI.1974 г.; 

28. Постановление № 6 от 30.X.1975 г.; 

29. Постановление № 7 от 27.VI.1975 г.; 

30. Постановление № 9 от 10.ХII.1975 г.; 

31. Постановление № 7 от 23.XII.1976 г.; 

32. Постановление № 1 от 8.X.1978 г.; 

33. Постановление № 2 от 15.XII.1978 г.; 

34. Постановление № 6/1977 г. от 04.05.1978 г.; 

35. Постановление № 8 от 28.XII.1978 г.; 

36. Постановление № 2 от 27.IX.1979 г.; 

37. Постановление № 1 от 11.XI.1981 г.; 

38. Постановление № 8 от 30.11.1981 г.; 

39. Постановление № 1 от 17.01.1983 г.; 

40. Постановление № 6 от 29.XI.1984 г.; 

41. Постановление № 7 от 03.07.1984 г.; 

42. Постановление № 7 от 4.XI.1985 г. 

 

 Искането съдържа изискуемите реквизити по чл.127 от ЗСВ, 

претендираното основание за осъществяване на тълкувателна дейност от 

ОСНК на ВКС е налице и искането, като съответно и допустимо, следва да 

бъде разгледано в открито заседание на ОСНК на ВКС. 

 Съгласно чл.129, ал.1, т.т.1 – 3 от ЗСВ освен главният прокурор на 

Република България, министърът на правосъдието, председателят на 



Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета предлагам 

да бъдат поканени за участие още и:  

главният инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет, 

  

С оглед на гореизложеното, 
 

РАЗПОРЕЖДАМE: 

 

 Делото да се докладва на заместник-председателя на Върховния 

касационен съд и председател на Наказателна колегия за насрочването му 

за разглеждане в открито заседание. 

 Покани и копие от искането на председателя на Върховния 

касационен съд да се изпратят до всички предложени за участие с 

настоящото разпореждане, които могат да изразят становище по 

поставения за тълкуване въпрос в съдебно заседание или да изразят 

писмено становище в указан в поканата срок. 

     

 

                         СЪДИИ-ДОКЛАДЧИЦИ: 
  

   1.АНТОАНЕТА ДАНОВА 

 

   2. ЛАДА ПАУНОВА 
 

 

 

 


