
 

РАЗПОРЕЖДАНЕ 

 
София, 29.09.2014 година 

 
 
     Вероника Имова – председател на трето наказателно отделение 
на Върховния касационен съд, като се запознах с постъпилото писмо на 
Върховната касационна прокуратура, с вх. № 12998 на ВКС от 26.09.2014 г.,  
 

установих: 
 
      По искане на Главния прокурор на Република България (вх. № 
9201/2012 г. от 11.09.2012 г.) за възобновяване на в.н.о.х.д. № 313/2011 г. по 
описа на Апелативен съд – София е образувано н.д. № 1827/2012 г. по описа 
на ВКС, Трето наказателно отделение (вх. № 13288 на ВКС от 28.09.2012 г.).  
     Искането за възобновяване, депозирано от Главния прокурор, е за 
отмяна на постановената от АС – София по в.н.о.х.д. № 313/2011 г. въззивна 
присъда № 24 от 06.07.2011 г. в частта, с която на основание чл. 214, ал. 2, т. 
2, вр. с ал. 1, вр. чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 3, пр. 1, алт. 2, вр. чл. 20, ал. 1 НК е 
постановена конфискация на една трета част от имуществото на осъдения П. 
Б. Г. и една четвърт част от имуществото на осъдения А. Х. Х. и връщане на 
делото за ново разглеждане в тази част от друг състав на въззивния съд, от 
стадия на съдебното заседание. 
    На проведеното на 13.11.2012 г. първо (открито) съдебно заседание по 
н.д. № 1827/2012 г. по описа на ВКС, Трето н.о., ход на делото не е даден. 
Делото е отложено за друга дата, с ново призоваване на осъдените, като 
съставът на съда е указал на представителя на ВКП своевременно да посочи 
актуални адреси на осъдените П. Г. и А. Х., които да отразяват 
местоживеенето им или местонахождението им както в страната, така и в 
чужбина, за да бъде извършена процедурата по тяхното призоваване. 
    До проведеното второ открито съдебно заседание от 25.01.2013 г. 
прокуратурата не е изпълнила дадените от ВКС указания, поради което с 
протоколно определение № 69 от 25.01.2013 г. производството по н.д. № 
1827/2012 г. по описа на ВКС, Трето н.о., е прекратено. Делото е върнато на 
ВКП за посочване на актуални адреси, от които осъдените П. Г. и А. Х. да 
бъдат призовани. 
        Видно от постъпилото писмо от прокурор, ръководител сектор 
„НСН” при ВКП (вх. № 9201/2012 г. от 25.09.2014 г.), постъпило във ВКС по 



вх. № 12998/26.09.2014 г., ведно с н.д. № 1827/2012 г., и останалите 
приложения към него, същият уведомява ВКС, че до настоящия момент не е 
установено местонахождението на П. Г. и А. Х. – обявени за международно 
издирване с оглед влязлата срещу тях присъда, и не може да посочи актуален 
адрес, от който да бъдат призовани. 
    Настоящото писмо не може да инициира производство по реда на 
възобновяването, тъй като производството по н.д. № 1827/2012 г. по описа на 
ВКС, Трето н.о. е прекратено с влязло в сила протоколно определение от 
25.01.2013 г., а има единствено уведомителен характер до ВКС, че 
издирването на лицата продължава. 
        С оглед на гореизложеното 
 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 
 
     Делото да се върне на Окръжен съд – Кюстендил. 
     Препис от разпореждането да се изпрати на Върховна касационна 
прокуратура – за сведение. 
 
  
                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: 
 
                     ВЕРОНИКА ИМОВА 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


