Р А З П О Р Е Ж Д А НЕ
по тълкувателно дело № 2/2020 г. на ОСНК на ВКС
София, 1.03.2021 г.
Галина Захарова, зам. председател на ВКС и ръководител на наказателна колегия, взех
предвид, че с разпореждане от 4.12.2020 г. на председателя на ВКС на основание чл. 128, ал.
1 от ЗСВ е образувано тълкувателно дело № 2/2020 г. по описа на наказателната колегия на
ВКС по искането на председателя на Висшия адвокатски съвет за приемане на тълкувателно
решение по въпроса: „1. В какви случаи и при какви условия прокурорът на основание чл.
198, ал. 1 от НПК може да разреши разгласяване на материалите по разследването?“ с
подвъпроси: „1.1. Съвместимо ли е с презумпцията за невиновност разгласяване на
материали, подкрепящи тезата на обвинението, когато това не се налага за опазване на
националната сигурност или провеждането на ефективно разследване чрез търсене на
съдействие от обществото?“; „1.2. Допустимо ли е да се разгласяват материали по
разследването, когато самото разгласяване представлява престъпление?“; „1.3. Допустимо
ли е разгласяване на материали, които се отнасят за трето лице извън кръга на
обвиняемите в досъдебното производство?“, като за докладчик е определена съдия Галина
Тонева.
С разпореждане от 25.02.2021 г., постановено във връзка с проверката на
допустимостта на подаденото искане, съдията-докладчик е констатирал, че същото не
отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 2 от ЗСВ, и е предложил на ръководителя на
наказателна колегия да насрочи заседание на ОСНК за произнасяне по допустимостта на
искането.
Предвид постановеното разпореждане на съдията-докладчик и на основание т. 10, б.
„а“ от Правилата за приемане на тълкувателни решения от Общото събрание на
Наказателната колегия на Върховния касационен съд (Правилата) следва да бъде насрочено
заседание на ОСНК на ВКС за произнасяне по допустимостта на искането, поради което
съобразно правомощията, предоставени ми с Правилата,
РАЗПОРЕЖДАМ:
НАСРОЧВАМ заседание на ОСНК на ВКС на 25 март 2021 г. от 13:00 ч. за
произнасяне по допустимостта на искането по тълкувателно дело № 2/2020 г., което ще се
проведе чрез конферентна връзка посредством видеосистемата на ВКС.
Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния сайт на ВКС в секция
„Тълкувателни дела”, подсекция „Наказателна колегия”, по номера на тълкувателното дело –
№ 2/2020г.
Да се уведомят съдиите от наказателната колегия на Върховния касационен съд за
насроченото заседание, като на ел. им адреси се изпрати и разпореждането на съдиятадокладчик от 25.02.2021 г.
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС И РЪКОВОДИТЕЛ НА НК:
(Галина Захарова)

