Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр.София, 1 юли 2014 г.
Лозан Панов - съдия от Втора колегия на Върховния
административен съд и Румен Петров - съдия от Наказателна колегия на
Върховния касационен съд като съдии-докладчици по тълкувателно дело
№ 1/2014 г. по описа на Върховния административен съд, в съответствие с
разпоредбите на чл.128 ал.2 вр. с чл.124 ал.2 от Закона за съдебната власт,
с т. 3 от Разпореждането от 25.06.2014 г. на Председателя на Върховния
касационен съд и на Председателя на Върховния административен съд,
както и с т. 8.1 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни
постановления от Общите събрания на съдиите от Наказателната,
Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд и
Първа и Втора колегия на Върховния административен съд, констатирахме
следното:
Тълкувателно дело № 1/2014 г. по описа на Върховния
административен съд е образувано на основание чл.126 т.2 вр. с чл.124
ал.2 от Закона за съдебната власт по искане на Председателя на Върховния
касационен съд и на Председателя на Върховния административен съд до
Общото събрание на съдиите от Втора колегия на ВАС и до Общото
събрание на съдиите от Наказателната колегия на ВКС за приемане на
тълкувателно решение свързано с констатирана противоречива практика
на съдилищата по приложението на чл.11 и чл.34 от Закона за
административните нарушения и наказания. Искането отговаря на
изискванията на чл.127 ал.1 и 2
от ЗСВ, мотивирано е относно
противоречивото прилагане, както от административните съдилища, така и
между общите и административните съдилища в страната на разпоредбите
на чл.11 и чл.34 от ЗАНН с изложение на спорните въпроси, като са
приложени и влезли в сила съдебни актове, в които се съдържа
противоречива или неправилна съдебна практика.
Ето защо, претендираното основание за осъществяване на съвместна
тълкувателна дейност на Общото събрание на Втора колегия на ВАС и
ОСНК на ВКС е налице и искането като съответно и допустимо следва да
бъде разгледано в открито заседание на двете колегии.
Съгласно чл.129 ал.1 т.1-3 от ЗСВ освен главният прокурор,
министърът на правосъдието или техни заместници, председателят на
Висшия адвокатски съвет или определен от него член на съвета,
предлагаме 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, председателите на Софийски градски съд, на окръжните и на
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административните съдилища, председателите на районните съдилища на
София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, административните
ръководители на апелативните, окръжните прокуратури и на районните
прокуратури на София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново,
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 Бургаския свободен университет и на Варненския свободен
университет.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМЕ :
Делото да се докладва на Председателя на ВКС и на Председателя на
ВАС за насрочването му за разглеждане в открито заседание.
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