
 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
                                          

Гр. София, 06.03.2019 г. 
 
 

Валя Рушанова - съдия-докладчик по тълкувателно дело № 1/2019 г. по 
описа на Наказателна колегия на Върховния касационен съд, в съответствие с 
чл.128, ал.1, вр.чл.124, ал.1,т.1 от ЗСВ, с т. 3 от  разпореждането от 
05.03.2019г. на председателя на Върховния касационен съд и с т. 10, б. "б" във 
вр. с т. 8 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото 
събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд (ОСНК на 
ВКС) констатирах, следното: 

 
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 № 1/2019г. за приемане на тълкувателно 
решение по следните въпроси: 

 
 
 1. В какво се изразява разликата във формите на изпълнителното 

деяние „предложи” и „даде” в съставите на престъпленията по чл.304, 
ал.1 от НК и чл.304а от НК ? 

 
2. Кога е довършен активният подкуп по чл.304, ал.1 от НК и 

чл.304а от НК „даде дар или каквато и да е облага”(„подкуп”) на 
длъжностно лице? 
 
 Искането е съответно и допустимо –съдържа изискуемите реквизити по 
чл.127 от ЗСВ, претендираното основание за осъществяването на 
тълкувателна дейност от ОСНК на ВКС е налице, поради което, следва да 
бъде разгледано в открито заседание на ОСНК на ВКС. 
 Съгласно чл.129, ал.1, т.т.1-3 от ЗСВ предлагам да бъдат поканени за 
участие : 

главният прокурор на Република България, 
 министърът на правосъдието, 



 председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член 
на съвета,   

омбудсманът на Република България, 
 главният инспектор на Инспектората към ВСС, 
председателите на апелативните съдилища, Военно-апелативния съд, 

апелативния специализиран наказателен съд, окръжните съдилища, Софийски 
градски съд, военните съдилища, специализирания наказателен съд, 

проф. д-р Пламен Панайотов – ръководител катедра 
„Наказателноправни науки”, Юридически факултет, Софийски университет 
"Св. Климент Охридски", 

проф. д-р Лазар Груев – катедра „„Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

проф.д.ю.н. Борис Велчев – катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

проф. Румен Марков – катедра "Наказателноправни науки", 
Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство, 

проф. д-р Маргарита Чинова от катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

проф. д.ю.н. Георги Митов –катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

 проф. д-р Веселин Вучков от катедра "Публичноправни науки и 
публичен мениджмънт", Правно-исторически факултет, Югозападен 
университет "Неофит Рилски", 

проф. д-р Момяна Гунева - декан на Центъра по юридически науки, 
Бургаски свободен университет;  

проф. д-р Евгения Коцева от секция "Наказателноправни науки", 
департамент "Право", Нов български университет, 

проф. д-р Благой Видин – секция "Наказателноправни науки", 
департамент "Право", Нов български университет, 

проф.д-р Румен Владимиров- секция "Наказателноправни науки", 
департамент "Право", Нов български университет, 

проф.д-р Добринка Чанкова- ръководител катедра „Публичноправни 
науки и публичен мениджмънт, Правно-исторически факултет, Югозападен 
университет „Неофит Рилски” 

доц. д-р Бойко Рашков - ръководител на катедра "Наказателноправни 
науки", Юридически факултет, Университет за национално и световно 
стопанство, 



доц. д-р Ралица Илкова - катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

доц. д-р Даниела Дончева - и.д. ръководител на катедра 
"Наказателноправни науки", Юридически факултет, Пловдивски университет 
"Паисий Хилендарски",  

доц. д-р Мария Желева – ръководител на катедра  "Наказателноправни 
науки и сигурност", Юридически факултет, Русенски университет "Ангел 
Кънчев",  

доц.д-р Юлиана Матеева –ръководител на катедра "Правни науки", 
Юридически факултет, Варненски свободен университет "Черноризец 
Храбър";  

доц. д-р Екатерина Салкова - ръководител на секция 
"Наказателноправни науки" при Института за държавата и правото на 
Българска академия на науките, 

доц. д-р Гергана Маринова от секция "Наказателноправни науки" при 
Института за държавата и правото на Българска академия на науките, 

гл.ас.д-р Ива Пушкарова - катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

гл.ас. д-р Николета Кузманова - катедра „Наказателноправни науки”, 
Юридически факултет, Софийски университет "Св. Климент Охридски", 

 
 С оглед на гореизложеното, 
 

РАЗПОРЕЖДАМ: 
 
 Делото да се докладва на заместник-председателя на Върховния 
касационен съд и председател на Наказателна колегия за насрочването му за 
разглеждане в открито заседание. 
 Да се изпратят покани до всички предложени за участие с настоящото 
разпореждане ведно с копие от искането на председателя на Върховния 
касационен съд и приложената към него съдебна практика за изразяване на 
становища по поставените за тълкуване въпроси в съдебно заседание или за 
изпращане на писмено становище в указан в поканата срок. 
 
                                                 СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:  
 
                                                                                          ВАЛЯ РУШАНОВА 


