
ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД  
 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 
гр. София, 09 август 2017г. 

 
 

Павлина Панова – заместник-председател на Върховния 

касационен съд и председател на Наказателна колегия, като взех 

предвид, че с разпореждане от 09.08.2017г. съдия Лада Паунова – съдия-

докладчик по тълкувателно дело № 5/2017г. по описа на Наказателна 

колегия на Върховния касационен съд, е констатирала допустимостта на 

искането на председателя на Върховния касационен съд за приемане на 

тълкувателно решение по следните въпроси:  

1. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на оттегляне на 

въззивната жалба или протест от жалбоподателя или прокурора, кой е 

компетентният орган да се произнесе по оттеглянето, с какъв акт и 

подлежи ли на инстанционен контрол този акт: 

 - когато оттеглянето е в  срока на обжалване; 

 - когато оттеглянето е извън срока на обжалване, но преди делото 

да е пренесено в горната инстанция; 

 - когато оттеглянето е пред горната инстанция? 

2. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на връщане на 

жалбата или протеста, в различните хипотези - подадени срещу съдебен 

акт, който не подлежи на обжалване; просрочени; подадени от ненадлежна 

страна; страдат от друг неотстранен в законовия срок недостатък:  

- когато връщането на жалбата или протеста не е било обжалвано   

или протестирано с частна жалба или частен протест; 

- когато горната инстанция потвърди връщането на жалбата или 

протеста? 

3. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай, че пред горната 

инстанция е било образувано въззивно производство, независимо от 

недостатък в жалбата или протеста, когато на това основание те са били 

оставени без разглеждане? 

4. Кога влиза в сила присъда/решение, когато с тях са осъдени или 

оправдани няколко подсъдими  за няколко деяния и съдебният акт е 

обжалван или протестиран частично - само по отношение на част от 

дейците и/или на част от деянията?, 

с оглед на което 
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часа, в конферентната зала на Върховния касационен съд в Съдебната 

палата – етаж 1. 

Съгласно чл.129, ал.1, т.т. 1 – 3 от Закона за съдебната власт освен 

главният прокурор на Република България, министърът на правосъдието, 

председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на 

съвета, с оглед направеното предложение от съдията-докладчик по 

тълкувателно дело № 5/2017г. в разпореждането му от 09.08.2017г. по 

допустимостта на горепосоченото искане, за участие в заседанието на 

Общото събрание на Наказателна колегия на Върховния касационен съд 

следва да бъдат поканени за участие и омбудсманът на Република 

България, главният инспектор към Инспектората на Висшия съдебен съвет, 

председателите на: окръжните съдилища, Софийски градски съд и 

специализирания наказателен съд и на районните съдилища, 

както и преподавателите от юридическите факултети в страната:  

проф. д-р Маргарита Чинова от катедра „Наказателноправни науки“, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“; доц. д-р Бойко Рашков – 

ръководител на катедра „Наказателноправни науки“, Университет за 

национално и световно стопанство; проф. д-р Добринка Чанкова 

(ръководител на катедра „Публичноправни науки и публичен 

мениджмънт“) и проф. д-р Веселин Вучков от катедра „Публичноправни 

науки и публичен мениджмънт“, Югозападен университет „Неофит 

Рилски“; проф. д.ю.н. Никола Манев - ръководител на катедра 

„Наказателноправни науки“, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“; доц. д-р Мария Желева - ръководител на катедра 

„Наказателноправни науки и сигурност“, Русенски университет „Ангел 

Кънчев“; проф. д-р Благой Видин – ръководител на департамент „Право“, 

Нов български университет; доц. д.ю.н. Георги Митов – ръководител на 

катедра „Наказателноправни науки“, Великотърновски университет                 

„Св. св. Кирил и Методий; доц. д-р Юлиана Матеева – ръководител на 

катедра „Правни науки“, Варненски свободен университет „Черноризец 

Храбър“; проф. д-р Момяна Гунева – декан на Центъра по юридически 

науки, Бургаски свободен университет,  

както и на доц. д-р Екатерина Салкова (ръководител на секция 

„Наказателноправни науки“ при Института за държавата и правото) и                 

доц. д-р Гергана Маринова от секция „Наказателноправни науки“ при 

Института за държавата и правото на Българска академия на науките. 

 На всички поканени страни следва да се изпрати копие от искането 

на председателя на Върховния касационен съд ведно с копия на 

обобщените становища от петте апелативни съдилища, както и от Военно-

апелативния съд – на електронен носител, по реда на цитирането, като на 

страните се укаже, че могат да представят писмени становища по предмета 

на искането до датата на заседанието на Общото събрание на Наказателна 

колегия на Върховния касационен съд или да изразят становище по 

поставените за тълкуване въпроси в съдебно заседание. 
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 Предложението на председателя на Наказателна колегия на 

Върховния касационен съд относно изготвяне на искане за тълкувателно 

решение по въпроси, свързани с влизане на съдебните актове в сила, и 

приложенията към него,  

 както и искането на председателя на Върховния касационен съд на 

Република България за приемане на тълкувателно решение 

 да се публикуват на вътрешния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни 

дела” – подсекция „Наказателна колегия” – Тълкувателно дело № 5/2017г. 

ведно с разпореждането за образуване на председателя на Върховния 

касационен съд, разпореждането на съдията-докладчик Лада Паунова по 

допустимостта на искането, настоящото разпореждане, както и всички 

постъпващи документи, отнасящи се до тълкувателното дело. 

 Искането на председателя на Върховния касационен съд на 

Република България за приемане на тълкувателно решение, 

разпореждането на председателя на Върховния касационен съд за 

образуване на т.д. № 5/2017г., разпореждането на съдията-докладчик по 

допустимостта на искането за приемане на тълкувателно решение, както и 

настоящото разпореждане за насрочване на т.д. № 5/2017г. да се 

публикуват и на външния сайт на ВКС – секция „Решения на ВКС“, 

подсекция „Тълкувателни дела“ > „Наказателна колегия“. 

 

 

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  

   НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД  

   И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАКАЗАТЕЛНА 

  КОЛЕГИЯ: 

 

            ПАВЛИНА ПАНОВА 

 

 


